
Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyret
Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset
Dato: 20.06.2011
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.  
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.
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Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

Arkiv: 212

Saksmappe: 2011/61

Saksbehandler: Viktor K. Olsen

Dato: 02.05.2011

Saksframlegg

Årsoppgjør 2010 - Dyrøyseminarsenteret KF

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Vedlegg
1 Årsmelding 2010
2 Regnskap 2010
3 Revisjonsberetning 2010
4 Dyrøy kontrollutvalg - melding om vedtak

Saksopplysninger

Dyrøyseminarsenteret KF er et kommunalt foretak som i sin helhet er eid av Dyrøy kommune.

Vedlagt foreligger forslag til årsmelding og årsregnskap m/noter for 2010 for foretaket til 
behandling i Dyrøy formannskap i sin rolle som styre for foretaket.

Revisjonsrapport fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS og melding om vedtak i Dyrøy 
kontrollutvalg vedlagt.  

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas.
2. Årsregnskap for 2010 vedtas.
3. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 424 373.60, avsettes til disposisjonsfond.
4. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med 

følgende:
15400.195.325 Avs. til disp.fond 424 373,60
25950001 Regnskapsm. mindreforbruk 424 373,60
19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -424 373,60
25600195 Dyrøyseminarsenteret disp.fond -424 373,60

Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2011 

Svein Jacob Jæger permittert fra resten av møtet.

Enst. vedtatt som ordførers innstilling.
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Vedtak i Formannskapet - 30.05.2011

5. Framlagte forslag til årsmelding for 2010 for Dyrøyseminarsenteret KF vedtas.
6. Årsregnskap for 2010 vedtas.
7. Regnskapsmessig mindreforbruk, kr 424 373.60, avsettes til disposisjonsfond.
8. Budsjettet for 2011 for Dyrøyseminarsenteret KF reguleres i henhold til pkt. 3 med 

følgende:
15400.195.325 Avs. til disp.fond 424 373,60
25950001 Regnskapsm. mindreforbruk 424 373,60
19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -424 373,60
25600195 Dyrøyseminarsenteret disp.fond -424 373,60

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

ÅRSMELDING 2010

DYRØYSEMINARSENTERET KF

Arkiv: 2011/61
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Virksomhet i Dyrøyseminarsenteret i 2010

Generelt

De fleste satsingene i Dyrøyseminarsenteret er internt i Dyrøy kommune, mens noen har et 
regionalt fokus eller koblinger mot eksterne nettverk. 2010 har hatt stor aktivitet og flere større 
prosjekt er i en hovedfase; EKKO og Stedsuavhengige arbeidsplasser, Dyrøy 2017. I tillegg 
arrangerte vi det 7. Dyrøyseminaret. 

Dyrøyseminarsenteret skal være bidragsyter og forankret i intern utvikling i kommunen, bl.a. i 
medvikning i FYSAK-arbeidet og utviklingsarbeid i PRO-seksjonen. Profilering i media og 
gjennom trykksaker, materiell og nettsider er ei hovedsatsing eksternt og internt. Ei ny dynamisk 
nettside med blogg og twitter er utviklet i 2010.

Dyrøy 2017 gjennomførte i 2010 Fox 10, Midtsommerfestival, Fårikålfestivalen, utviklet 
Sommervertfunksjonen i Nordavindshagen i tillegg til ei bevisst og strategisk satsing på 
Rekruttering. Gjennom rekrutteringsteamet har vi også i 2010 møtt mange familier og noen 
enkeltpersoner.  

Dyrøyseminaret 2010 nådde ut. Utrolig mange har fulgt seminaret. 274 personer var innom 
seminaret fysisk i Dyrøy, 350 fulgte seminaret på webcast og ca 50 personer via 6 digitale studio.
Når vi i tillegg vet at mange i ettertid har gått inn via webcast for å se forelesninger, vet vi at 
tematikken på årets Dyrøyseminar har nådd mange 100. 
Barnas Dyrøyseminar har vært gjennomført de siste årene. I år deltok alle i ungdomsskolen på 
Sosiale medier – synk eller svøm!  mens mellomtrinn og 9. klasse gjennomførte 
Dyrøyseminar for de unge sammen med kaptein Jostein Medhus på det norske kokkelandslaget.

EKKO er ei 3-årig kultur- og næringssatsing knyttet mot videreutviklingen av Arvid Hanssens 
dokumentasjonssenter. I andre prosjektår er flere mål nye mål nådd; Filmen «Søsken på Guds 
jord» fra 1983 digitalisert i 2009 og nytt opplag på 100 eksemplarer ble bestilt i 2010 og snart utsolgt.
I regi av Den kulturelle skolesekken har Roy-Frode Løvland og Arne Ivar Hanssen besøkt til sammen 
ti skoler i løpet av våren og høsten 2010 med forestillingen «Arvid Hanssen. Et forfattermøte». I 
Arvid Hanssen-festivalen ble det arrangert utstilling i Nordavindshagen hvor den svenske kunstneren 
Margrethe Løvlands bilder var ledsaget av Roy-Frode Løvlands lyrikk. 
Litteratur-seminar med den finlandssvenske lyrikeren Tua Forsstrøm, som i 1998 mottok Nordisk 
Råds litteraturpris ble arrangert Arvid Hanssen-huset i Dyrøy. Arvid Hanssens ungdomsroman Den 
store båra fra 1980 er oversatt til tysk og trykket et opplag på 50 eksemplarer av Die Grosse Welle. 
En oversettelse av Han Johannes og eg fra 1972 er under utarbeidelse. Egen rapport foreligger

Stedsuavhengige arbeidsplasser har fullført forprosjektet i 2010. Forprosjektet har kartlagt 
erfaringer med stedsuavhengig arbeid i tre fokusgrupper; arbeidstakere, arbeidsgivere og 
kommuner - og funnet at tilrettelegging med fiber og lokaler er svært viktig for alle parter. Vi har 
derfor jobbet videre med konseptet ”Læringshage” som i større grad er tilpasset både læring
(studenter, forskere) og næring. Den offensive publiseringsstrategien har vært vellykket og gitt 
oss stor nasjonal oppmerksomhet og mange forespørsler om foredrag. Den stedsuavhengige 
tankegangen (mulighetstankegangen) står sterkt i kommunen, og vi har flere 
knoppskytingsprosjekter som for eksempel ”Velferdsteknologi”, ”Ungdomsforskning” og 
”Læringshage”. Flyt-begrepet, som spiller på kompetanseflyt inn til - og ut av - vår kommune, 
brukes aktivt. Egen rapport foreligger inkl. alle medieoppslag.
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Digital storstue er etablert i 2010. I september under det 7. Dyrøyseminaret ble vårt store digitale 
senter innviet. Prosjektet har kostet omkring 500 000,- og mye arbeid. I dag er det i bruk og det 
er kun Universitetet i Tromsø som har digitalt senter på denne størrelsen nord for Trondheim.

Mange Eksterne foredrag er holdt i 2010; f.eks. i Balsfjord, Salangen, Tromsø, Harstad, Steinkjer 
mv. I tillegg er flere foredrag gjennomført via to-vegs lyd/bilde, bl.a. til Haugaland Vekst, 
Haugesund og inn i Kommunal- og regionaldepartementet. 

Profilering et sentralt satsingsområdet. I 2010 ble det utviklet en brosjyre fra Dyrøy for spesielt å 
nå målgruppa potensielle tilflyttere. Dyrøyseminarsenteret har utviklet materiell; brosjyrer ( vår, 
sommer jul), rollups, flyere og andre trykksaker som er distribuert i forbindelser med satsinger 
ved festivaler og prosjekt. Vi har videre fått laget en egen video ( ligger også på youtube) til bruk 
i omdømmebygging.

Dyrøymiljøet generelt og Dyrøyseminarsenteret spesielt har mange eksterne nettverk. I 
Dyrøyseminarsenteret er roller i KRDs referansegruppe og medlem i Fagrådet til 
Distriktssenteret eksempler på viktige samarbeidsparter som har betydning i utviklingsarbeidet. 
Samarbeidet med Universitetet i Tromsø er et annet eksempel der konkret arbeid gjennom for 
eksempel Dyrøyseminaret og Fox 10 knytter FOU-miljøet tettere opp mot vårt utviklingsmiljø. 

Dyrøyseminarsenteret har påtatt seg en rolle i kunnskapsdeling og gjensidig læring.
Nordavindshagen var også i 2010 en base for kurs og kompetansebygging i forskjellig format; 
både internt og eksternt, Flere kommuner og prosjekter har vært på besøk eller bedt om bistand 
lokalt

Prosjektutvikling er et arbeid som krever mye tid og er avgjørende for at både utviklingsarbeid 
og innovasjonsarbeid kan finne sted. Et faglig grundig arbeid er avgjørende for økonomisk støtte. 
I 2010 nevnes spesielt utvikling av nye egne prosjekter i forlengelse av Stedsuavhengige 
arbeidsplasser. 
Prosjektet “Samsn@kk dyrøy” er en helhetlig modell der dialog mellom foreldre og med foreldre 
og hjelpeapparatet er sentralt. Gjennom en tilrettelagt dialog, ønsker Dyrøy kommune aktivt å 
drive forebygge helsearbeid i forhold til mobbing, rus og psykiatri og frafall i videregående 
skole. Målet er å styrke foreldrerollen og heve og samordne kompetanse i hjelpeapparatet. 

Satsinger i 2011
Svært mange av tiltakene som er i 2010 videreføres i 2011. Nye hovedsatsinger i 2010 vil være:

- Hovedprosjekt Stedsuavhengige arbeidsplasser, Fase III er et hovedmål. 
- Velferdsteknologiprosjektet men flere satsinger i helse i Dyrøy
- Oppstart av Samsn@kk Dyrøy
- Ungdomsforskningsprosjektet
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Foretakets økonomi

Tabellen viser hovedtall for Dyrøyseminarsenteret KF.

Hovedtall drift Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009
Sum driftsinntekter (3 227 931) (2 214 000) (3 006 516)
Sum driftsutgifter 3 602 664 3 404 000 2 306 200
Brutto driftsresultat (375 274) (1 190 000) (700 316)
Finansposter (11 647) 1 000 (7 593)
Netto driftsresultat (363 626) (1 191 000) (707 909)
Bruk/avsetning til fond (788 000) (1 216 000)   
Mer-/mindreforbruk (424 374) 0 (707 909)

Forslag disponering
Avsetning disposisjonsfond
(mindreforbruk 2010) 424 374 707 909
Sum disponering 424 374 707 909

Det innebærer at foretaket ved inngangen til 2011 står bokført med følgende fondsmidler:

Bundne driftsfond kr           525,86
Disposisjonsfond kr 1 237 320,26
Sum fondsmidler kr 1 237 846,12

Om foretakets økonomi i detalj vises til framlagte regnskap m/noter.

Brøstadbotn 31.12.2009/29.03.2011.

Øystein Rørslett
rådmann
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Dyrøy kommune
ben lærende kommune

DYRØYSEMINARSENTERET KF

REGNSKAP 2010

DYRØYSEMINARSENTERET KF

Arkiv: 2011/61
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DyrøYseminarsenteret Arsregnskap 2010

REGNSKAPSKJEMA 1 A - DRIFTSREGNSKAPET




Regnskap 2010
Budsjett

2010




Regnskap
2009

LNO7Renteinntekter o utb  tte (13 093,00)




0




(8 808,00)

LNO8Renteutprov. oandre finansut 1 445,89 1 000




1 214,93

LN10NETTO FINANSINNT./-UTG. (11 647,11 1 000




(7 593,07)

LN12Til ubundne avsetnin er 707 909,00 25 000 1 302 651,12

IN13Til bundne avsetnin er





LN14Bruk av tidli ere års mindreforbruk (707 909,00




0 (1 302 651,12)

IN15Bruk av ubundne avsetnin er 0,00 (350 000)





LN16Bruk av bundne avsetnin er (788 000,00) (866 000)





1N17 NETTO AVSETNINGER (788 000,00) (1 191 000)




0,00

LN19TIL FORDELING DRIFT (799 647,11) (1 190 000)




(7 593,07)

LN 20 SUM FORDELT TIL DRIFT 375 273,51 1 190 000




(700 315,93)

LN21MERFORBR./MINDREFORBR. 424 373,60




0,00




707 909,00
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Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2010

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET 2010




Regnskap

2010

Budsjett

2010

Regnskap

2009

LNO3 Brukerbetalin er (138 300,00 (80 000,00) (37 199,00)

LNO4 Ancire sal s- oleieinntekter (412 039,98 (110 000,00) (269 062,50)

LNO5 Overførin er med krav til mot telse 2 677 051,39) (2 024 000,00) (2 700 255,27)

LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER B (3 227 391,37) (2 214 000,00) (3 006 516,77)

LN14 Lønnsut ifter 991 711,11 907 000,00 744 281,00

LN15 Sosiale ut ifter 188 846,59 213 000,00 123 371,00

LN16 Køsom inn år i kommunal prod. 2 057 213,59 2 264 000,00 1  271 236,57

LN17 K'øsom erstatter e en tenesteprod. 5 925,20 20 000,00




LN18 Overførin er 358 968,39




167 312,27

LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER C) 3 602 664,88 3 404 000,00 2 306 200,84

LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) 375 273,51 1 190 000,00 (700 315,93)

LN25 Renteinntekter, utb tte oeieruttak (13 093,00)




(8 808,00)

LN27 SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) (13 093,00)




(8 808,00)

LN29 Renteutrov. oandre finansut 1 445,89 1 000,00 1 214,93

LN32 SUM EKSTERNE FINANSUTG. (F) 1 445,89 1 000,00 1 214,93

LN34 EKSTERNE FINANS.TRANS. (E-F) (11 647,11 1 000,00 (7 593,07)

LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 363 626,40 1 191 000,00 (707 909,00)

LN38 Bruk av tidli ere års mindreforbruk (707 909,00




(1 302 651,12)

LN39 Bruk av disposis.onsfond




(350 000,00)




LN40 Bruk av bundne driftsfoncl (788 000,00) (866 000,00)




LN42 SUM BRUK AV AVSETNINGER J) (1 495 909,00 (1 216 000,00) (1 302 651,12)

LN45 Dekninav tidli ere års merforbruk





773 239,86

LN46 Avsetnin er dis osis'onsfond 707 909,00 25 000,00 529 411,26

LN49 SUM AVSETNINGER (K) 707 909,00 25 000,00 1 302 651,12

LN51 MERFORBR./MINDREFORBR. I+J-K) 424 373,60




(707 909,00)
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Dyrøyseminarsenteret Arsregnskap 2010

KOSTRA - OVERSIKT BALANSEN




Regnskap

2010

Regnskap

2009

LNO6 SUM OMLØPSMIDLER B 4 383 881,48 3 505 464,39

LNO7 Kortsikti e fordrin er 3 855 723,45 2 717 906,77

LN11 Kasse,ost iro, bankinnskudd 528 158,03 787 557,62

LN12 SUM EIENDELER (B 4 383 881,48 3 505 464,39

LN13 EGENKAPITAL (C) (1 662 219,72 (2 025 846,12)

LN14 Disposis.onsfond (1 237 320,26) (529 411,26)

LN15 Bundne driftsfond (525,86) 788 525,86)

LN18 Re nskapsmessimindreforbruk (424 373,60 (707 909,00)

LN26 SUM KORTSIKTIG GJELD (E 2 721 661,76 (1 479 618,27)

LN28 Annen kortsikti'eld 2 721 661,76) (1 479 618,27)

LN29 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+E) 4 383 881,48 (3 505 464,39)
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Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2010

NOTE 1 - ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Del 1: Endring av arbeidskapitalen i driftsregnskapet.




Regnskap

2010

Reg nskap

2009

Inntekter driftsdel -3 227 391,37 -3 006 516,77

Innbetalin er ved ekstern finanstrans.




-13 093,00




-8 808,00

SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER -3 240 484,37 -3 015 324,77

Ut ifter driftsdel 3 602 664,88 2 306 200,84

Utbetalinved ekstern frinanstrans.




1 445,89




1 214,93

SUM ANVENDELSE AV MIDLER 3 604 110,77 2 307 415,77

ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I DRIFT




363 626,40




-707 909,00

Del 2: Endring av arbeidskapitalen i balansen.






Endrinbetalin smidler




-259 399,59




493 771,93

Endrini kortsikti e fordrin er 1 137 816,68




923 357,00

ENDRING I OMLØPSMIDLER




878 417,09 1 417 128,93

Endrinannen kortsikti*eId 1 242 043,49




709 219,93

ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEN




-363 626,40




707 909,00
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' byrøyseminarsenteret Arsregnskap 2009

NOTE 2 - PENSJONSFORPLIKTELSER

Dyrøyseminasenteret har en fast ansatt prosjektkoordinator. I tillegg

nyttes engasjerte enten med tidsbegrenset arbeidsavtale eller på timebasis.

Disse lønnes i Dyrøy kommunes lønnssystem, og opparbeider pensjonsrettingheter

i henhold til kommunale tilsettingsvilkår. Rapporteres KLP i den løpende

rapporteringen fra lønnssystemet.

Lønn og pensjon belastes med samlet krav i regnskapet fra Dyrøy kommune.

Pensjonsforpliktelsen fremkommer i oppgaven fra KLP i Dyrøy kommunes regnskap.
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Dyrøyseminaret Arsregnskap 2010

NOTE 3 - FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Pr. 31.12.10 Pr. 31.12.09

Samlede kortsikti e fordrin er 3 855 723,45 2 717 906,77

Herav fordrinå:





Staten, m.v. a. kompensas"on




28 281,00




56 408,00

Troms Fylkeskommune: 3 774 592,00




Tilsagn tilskudd "Ha amillionen"




250 000,00




250 000,00

Tilsa n KRD v/Ikeskom. "D røysem.senteret" 1 400 000,00 1 400 000,00

Tilsa n fraIkeskommunen "Småsamfunnssatsing"




700 000,00




700 000,00

Tilsa n "Pros"ekt Ekko"




324 592,00




300 000,00

Stedsuavhen i e arbeidsplasser




400 000,00





Tilsa n KRD v/ Ikeskom. "Stedsuavh. arb.plasser"




200 000,00





Driftstilskudd - D rø seminarsent./D rø seminaret




500 000,00





Samlet kortsiktig"eld (2 721 661,73) (1 479 618,27)

Herav"eld til:






D rø kommune (2 737 424,73) (1 568 799,52)
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Dyrøyseminarsenteret Årsregnskap 2010

NOTE 4 - INNTEKTER 2010

Renteinntekter

Refusbner frarivate

Tilskudd fra D rø kommune

Tilskudd fra andre kommuner

Ref fra NAV

Refus'oner fra kommuner

Tilskudd fraIkeskommunen

Statstilskudd

Tilskudd fra private

Refus'oner - honorarer

Sal sinntekter

E enandeler "D rø seminaret"

2010

13

13

300

94

1 414

509

192

219

56

093,00

200,00

000,00

173,00

592,00

710,00

452,00

587,00

350,00

1

1

2009

8

52

39

1

350

27

100

4

264

808,00

199,00

667,00

000,00

000,00

000,00

276,00

284,00

778,50

NOTE 5 - FOND

251

25199199

Bundne driftsfond

Dyrøyseminaret

31.12.2010

-525,86

31.12.2009

-525,86

25199200 Dyrøy 2017 0,00 -788 000,00




-525,86 -788 525,86

256 Disposisjonsfond




25600195 Dyrøyseminarsenteret -1 237 320,26 -529 411,26




-1 237 320,26 -529 411,26
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Dyrøyseminarsenteret Arsregnskap 2010

BALANSEN 2010

210 Kasse, postgiro, bankinnskudd

Regnskap

2010

Regnskap

2009

21020001 Konto 4776 12 03173 523 674,03 774 488,62

21020002 Konto 4776 10 13900 4 484,00 13 069,00




528 158,03 787 557,62

213-215 Kortsiktige fordringer




21310001 Fordringer mot staten 28 281,00 56 408,00

21450002 Fylkeskommuner 3 774 592,00 2 650 000,00

21575001 Agresso fakurering 52 852,00 11 500,00

21575110 Øreavrunding fakturering (1,55) (1,23)




3 855 723,45 2 717 906,77




SUM EIENDELER 4 383 881,48 3 505 464,39

232-233 Annen kortsiktig gjeld




23299004 Div. gjennomgangsbeløp 15 581,00 104 921,25

23299104 Automatisk remitering 0,00 (15 740,00)

23299110 Gjeld mot Dyrøy kommune (2 737 242,73) (1 568 799,52)




(2 721 661,73 1 479 618,27

251 Bundne driftsfond




25199199 Dyrøyseminaret (525,86) (525,86)

25199200 Dyrøy 2017 0,00 (788 000,00)




(525,86) (788 525,86)

256 Disposisjonsfond




25600195 Dyrøyseminarsenteret (1 237 320,26) (529 411,26)




(1 237 320,26) (529 411,26)

2595 Regnskapsmessig mindreforbruk




25950001 Regnskapsmessig mindreforbruk (424 373,60) (707 909,00)




424 373,60 (707 909,00)




SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 383 881,45 3  505 464,39)
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byrøgeminarsenteret Årsregnskap 2010

DYRØYSEMINARSENTERET KF. DETALJERT DRIFTSREGNSKAP 3 SISTE AR

195 D røyseminarsenteret

2010 2009




2008




10100 Fast lønn 518 610,25 733 441,00




10320 En as'ement 421 796,26





10590 Telefon odttrekkplikti 3 666,63





10920 KLP -ens.ons remie 141 877,80 81 576,00




10990 Arbeids iverav ift 46 608,21 41 795,00




11010 Tkkeriut ifter 8 488,00





11020 Fa litteratur/ abonnement 6 495,00





11160 Bevertnin 3 727,00





11220 Arbeidstø /beklednin 3 850,00





11280 Arran ementsut ifter 12 738,40






11310 Porto 20 526,76






11330 Telefonut ifter 7 076,50 13 661,62




8 055,84

11400 Annonse/reklame/informas. 26 087,77






11500 Op lærin /kurs 49 600,00 4 535,00




10 358,00

11610 Sk ss okost opp avepl. 33 876,50 10 840,00





11750 Reiseut . ikke opp avepl. 45 678,05 14 819,59





11900 Husleie, leie lok./grunn 63 558,00 25 512,10




25 513,20

11990 Andre aveb r,lisenser 3 810,00






12000 Inventar outst r 6 936,40






12010 EDB-utst r 14 747,25






12060 K.øp av datamaskin 15 783,62






12310 Vedlikehold - løpende 10 567,20






12400 Serviceavt./reparas.oner




1 750,00





12720 Div. konsulentf enester 354 759,20 191 327,24




35 750,00

13500 Div. k.øp av t.. fra komm





862 144,00

14710 Div. tilsk. - priv./bedr.





4 640,00

15050 Betalin s ebyrer 0,00




797,00




824,28

15400 Avs. til disposis.onsfond 707 909,00 529 411,26





15620 Udekket i forårets regnskap 424 373,60 773 239,86





15800 Udisnto. driftsresult.




707 909,00 1 302 651,12

16090 Brukerbet./e enandel




-6 249,00





16280 Sal sinntekter -18 350,00






16286 Sal sinntekter fakturert -600,00 -1 040,00





16287 Salav fenester - foredra /honorar -160 101,00 -4 284,00





17080 Ref fra AETAT -94 173,00 -39 667,00





17090 Ref fra staten





-9 803,00
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2010




2009




2008




17091Statstilskudd




-27 000,00 -1 010 000,00

17100S kelønnsrefus.on




-4 608,00





17311Tilsk. fraIkeskomm. -1 414 592,00 -1 350 000,00




-253 450,00

17510Ref fra kommuner




-1 000,00




-14 000,00

17511Tilsk. fra kommuner






-900 000,00

17710Ref fra private




-500 000,00 -1 038 980,00




-18 930,00

17712Tilskudd/ref fra




-15 000,00




19030Renteinnt. - bankinnsk.




-5 308,00




-42 168,00

19300Bruk av tidl. års oversk.




-707 909,00 -1 302 651,12




19801Re nskapsmessiundersk.







Sum




52 814,40




-660 564,45




1 585,44

196 D rø seminaret







10320En as'ement




610,24






10400Overtid




2 740,33






10990Arbeids iverav ift




201,46






11010Tkkeriut ifter




66 900,00






11160Bevertnin




122 740,00






11280Arran ementsut ifter




234 530,12





237 380,83

11310Porto




5 280,24






11330Telefonut ifter




600,00






11400Annonse/reklame/informas.




16 807,60





17 500,00

11610Sk ss okost opp avepl.




4 507,10






11750Reiseut . ikke opp avepl.




20 016,57





32 174,54

12000Inventar outst r




26 100,00






12720Div. konsulenttenester




70 175,40





10 692,00

13500Div. k.øp av t. fra komm




0,00





14 460,00

13710Div. kjøp av t.. fra priv




5 925,20






16090Brukerbet./e enandel




-56 350,00




4 300,00




-75 165,00

16091Brukerb./e enand. u/oppdr.




-68 750,00






16280Sal sinntekter




-16 828,00





-18 950,00

16287Salav tenester - foredra /honorar




-27 951,68






17311Tilskudd fraIkeskomm.







-200 000,00

17710Ref fra private




-3 850,00




-8 000,00




-19 000,00

Sum




403 404,58




-3 700,00




-907,63
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198 D rø 2017 (fra år 2008)

2010 2009 2008

10320 En as'ement 3 120,00




10990 Arbeids iverav ift 159,12




11000 Kontormateriell 2 241,30 1 348,80




11010 T kkeriut ifter 12 641,80 29 695,20




11020 Fa litteratur/ abonnement




16 455,00




11150 Matvarer




9 110,00




11160 Bevertnin 9 287,99 19 321,93




11280 Arran ementsut ifter 237 346,96 222 807,82 62 443,12

11290 Velferdstiltak




5 064,78




11310 Porto 3 689,23 6 678,94




11330 Telefonut ifter




765,48 568,89

11400 Annonse/reklame/informas. 49 295,60 148 162,10 116 138,00

11450 Representasbn 1 053,60 1 326,81 11 407,08

11500 Op lærin /kurs




3 360,00




11610 Sk ss okost oppgavepl. 2 783,80




11750 Reiseut . ikke op gavepl. 17 373,93 102 934,82 7 349,00

11990 Andre avebyr,lisenser 617,00 410,00 200,00

12000 Inventar outst r 6 275,20 26 351,82 15 700,00

12010 EDB-utst r 0,00 5 334,00




12720 Div. konsulenttjenester 499 811,90 420 694,80 243 087,60

14710 Div. tilsk. - priv./bedr. 5 000,00




13500 Div. kjøav tj. fra komm




5 026,00

15050 Betalin s eb rer




2,50

15510 Avs. til bund. driftsfond




788 000,00

16090 Brukerbet./e enandel -13 200,00 -35 250,00




16280 Sal sinntekter -3 500,00 -126 693,50 -90 600,00

16286 Sal sinntekter fakturert -135 924,30 -62 500,00 -10 000,00

16287 Salav tenesterforedra /honorar -4 400,00




16290 Billettinntekter -44 385,00 -84 295,00




17311 Tilsk. fraIkeskomm.




-850 000,00

17511 Tilsk. fra kommuner -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00

17710 Ref frarivate -5 860,00 -53 296,00




19520 Bruk av bundne driftsfond -788 000,00




19030 Renteinnt. - bankinnsk.




-142,00




Sum -444 571,87 667 204,52 -677,81
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2010 2009 2008

931 Renter m.v.

15050 Betalin s eb rer 1 445,89 417,93

19030 Renteinnt. - bankinnsk. -13 093,00 -3 358,00




Sum -11 647,11 -2 940,07

Brøstadbotn, 31.12.2010/03.03.2011

yst( Rørslett

Rådmann/daglig leder
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Sør-Troms kommunerevisjon IKS 1 av
Skanland Gratangen I betad La  angen Salangen Bardu Dyro  Bjarkov Var dato Var referanse

Kontorkted EN enskjer 12.04.11 1926 11 0072
Saksheliandier Deres dato Dgres referanse

lii Kopi tilisar.
Kontrollutaiget LiT .,711-t1
Formanns1Lpet
Radmannen

Kommunestvret i Dvroy kommune

K('REVISORS BERETNING
CRC

Uttalelse om seerregnskapet

Sk-dQ,, 0

Vi har revidert sierregnskapet tbr llyroyseminarsenteret KF. som består av balanse per 31. desember 2010.
driftsregnskap som viser negativt netto driftsresultat på kr 363.626.40 oti et regnskapsmessig mindreforbruk
pa kr 424.373.60. okonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av

esentlige amendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Snny og Juglig leders ansvar for swrregnskapet

Stvret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at del gir en dekkende fremstilling i
sams\ar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig
leder finner nodx endig for a muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon. xerken som folge av misligheter eller feil.

Revisp, ppgaIvr ugplikter

Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav ou planlegger
ou giennomforer revisjonen for å oppna betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig
fei liii fonnasion.

En revHon innebærer utforelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i
særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at
særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar rex isor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et
særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Fonnålet er å utforme revisjonshandlinger som er
hensiktsmessige etter omstendighetene. men ikke for å gi uttrykk for en mening om etTektiviteten av
foretakets interne kontroll. 11n revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene
er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige. samt en vurdering av den
samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter var oppfianing er innhentet revisjonsbevis tilstrekkel g og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Grunnlagfhr k(niklusion ine(kfiirbehold

Lonnsutgiftene er og fort i Dyroy kommunes regnskap. Føringene i Dyrøy kommunes regnskap gir ikke
resullatvirkning, men betyr totalt feil rapportering.

Etter i forskri0 om særbudsjett. særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale er det
kommunestyret som vedtar arsbudsjettet. Behandling av budsjettendringer skjer i henhold til §4. Budsjettet
er bindene jf kommunelovens * 46 nr. I.

Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret

Sei - I 111111, kammuneie  igen IKS Itadh used 0440 6.ensIder - T' og ttS $o — ns 95 32 556 767 N6'

Pestholssaot E-postadresse Mohil Bankkonto Kontoradresse Sjos egan
94 “/ E ,:114iLl I kLI2 0 skanland.kommunemo 913I › 153 4760 16 52154 Po.boks 77. 1355 SioseganSide 25
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Vår rekranse

I 926/11/0072

2 av 2

Konklusjon med lOrbehold

Etter var men i ng er særregnskapet,  med unntak av virkningen avIhrholdet omtalt i avsnittet -Grunnlaglar
konklusjon med jhrbehold-,  avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøyseminarsenteret KF per 31. desember 2010, og av resultatet
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om ovrige forhold

Konklu4 on om swrInedsjettet

Basert på ar revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi,  med unntak av firholdet som er
onnalt i avsninet -Grunnlag jOr konklusjon medlOrbehold- oveufor,  at de disposisjoner som ligger til grunn
for særregnskapet i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med
regulert budsjett.

Konklusjon med forbehold om årsberettungen

Etter I5 1/brskriji om særbudsjett, saTregnskap og årsberetning jhr kommunale ogiVikeskommunale
jOretak skal årsberetningen inarbeides i tråd med kommunelovens 48 nr. 5.

Basert pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi,  med unntak avjOrholdet som er
onnalt av.vnittet ovenfor,  at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med
særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon registrering og dokumentasj on

13asell pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til i nternasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen
har opptVlt sin plikt til å sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

(fp,
Roar Sorensen

revisjonssjef
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Dyrøy kontrollutvalg

Dyrøy kommunestyre

Melding om vedtak i kontrollutvalget den 27. april 2011.

Sak 05/11 Regnskap Dyrøyseminaret KF for 2010
Kontrollutvalget har i møte 27.04.2011 behandlet årsregnskapet og årsmeldinga for
Dyrøyseminaret KF for 2010.
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler at årsregnskapet og årsmelding for 2010 for Dyrøyseminaret KF
godkjennes.

Brøstadbotn, 27. a .12011

S.beh.: Vi(o 1Pnt.:

Kopi:

Ark kode P:

Ark kodo S:

DYRØY KOMMUNE

§:

Lepenr:

2 8 APR 2011

Saksnr.:

Doknr:

/
d Olav Pe en

Sekretariat

Gjenpart til: Dyrøy formannskap
Sør-Troms kommunerevisjon IKS
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Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

Arkiv: 210

Saksmappe: 2010/198

Saksbehandler: Viktor K. Olsen

Dato: 02.05.2011

Saksframlegg

Årsmelding 2010 - Dyrøy kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30.05.2011
Kommunestyret 21.06.2010

Vedlegg
1 Årsmelding 2010 - Dyrøy kommune

Saksopplysninger

Rådmannen legger med dette fram årsmeldingen for 2010.

Rådmannens forslag til vedtak:

Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering.

Ordførers innstilling:

Som rådmannens innstilling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2011 

Enst. vedtatt som ordførers innstilling.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2011

Dyrøy kommunestyre tar framlagte årsmeldingen for Dyrøy kommune til orientering.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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1. Innledning

Rådmannens årsmelding er et obligatorisk dokument i hht kommunelovens § 48, pkt 5.
I lovteksten heter det bl. a. at det i dette dokumentet skal gis opplysninger om forhold som er 
viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke 
framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Årsmeldingens for 2010 følger samme mal som foregående år. Pkt. 2-3 omhandler felles forhold, 
mens pkt 4 tar for seg de enkelte områder med enhetsledernes vurderinger. I pkt. 5-6 er det gitt 
en oppsummering av hovedtallene i regnskapet.

2. Rådmannens kommentar

Også i 2010 har Dyrøy kommune klart å tilpasse drifta til inntektsrammene, og kan legge fram et 
driftsregnskap med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,38 mill kr. Resultatet er naturligvis 
marginalt i forhold til et brutto driftsregnskap på ca. 110 mill. kr, men reelt sett er resultatet noe 
bedre enn dette. Vi har i samsvar med politiske vedtak, ikke bokført bruk av midler fra 
disposisjonsfond som var budsjettert til inndekning av ekstraordinære utgifter til å berge 
vannforsyningen, mv vinteren 2010. Hertil har vi belastet driftsbudsjettet med avsetninger, bl. a.
til et vedlikeholdsfond og et rentefond for å møte uforutsette vedlikeholdsbehov og økt rente. 

Hovedforklaringen av mindreforbruket i 2010 er, i tillegg til nøkternhet og god budsjettdisiplin, 
at en del inntektsposter er blitt betydelig større enn forutsatt i budsjettet. I tillegg har lavt 
rentenivå hatt stor betydning for resultatet og gitt grunnlag for å bygge opp et rentefond.

For å forklare at Dyrøy kommune klarer seg relativt bra med tildelte budsjettrammer, selv om 
inntektsgrunnlaget har blitt redusert år for år, har rådmannen tidligere pekt på enkel struktur og 
nøkternhet i drifta som hovedforklaringer. Et tredje og minst like viktig moment som fortjener 
oppmerksomhet, er de ansattes innsats og deres evne til omstilling. Kommunen har klart å knytte 
til seg godt kvalifiserte medarbeidere som er opptatt av å utvikle gode tjenestetilbud til 
innbyggerne, innenfor rammen av tilgjengelige ressurser.    

Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at Dyrøy kommune har et tilfredsstillende 
tjenestetilbud på de fleste områder, og at drifta i 2010 jevnt over har vært god. Vi søker løpende å 
avdekke eventuelle mangler ved tjenestetilbudet slik at tiltak kan komme til vurdering. 
Rådmannen opplever at personalet er flink til å ”si fra”, og det er bra.

Vi har engasjerte og dedikerte medarbeidere og det er vår viktigste ressurs!

Rådmannen takker alle medarbeidere for stor innsats og godt samarbeid i 2010. 
Rådmannen takker også politikerne for konstruktivt samarbeid.

Brøstadbotn, 30.3.2011

Øystein Rørslett
rådmann
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3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold

3.1 Generelt
Rådmannen har ved flere anledninger poengtert at det er blitt stadig mer utfordrende å drive en 
kommune i Norge. Kommunene pålegges nye og krevende driftstilbud som ofte ikke er 
fullfinansiert fra statens side, og ikke minst administrativt øker kravene, bl a når det gjelder
planarbeid, rapportering, systemdokumentasjon, mv.

Samtidig svekkes det økonomiske driftsgrunnlaget, særlig for mange distriktskommuner. 
Endringer i fordelingsnøklene for fordeling av rammetilskudd til kommunene har gått i disfavør 
av de små kommunene de siste 15 årene, samtidig som reduksjon i folketallet medfører redusert 
inntektsgrunnlag. Her ligger hovedforklaringen på at de fleste små kommunene må gjennomføre 
kontinuerlig omstilling, noe som naturligvis er utfordrende i en allerede svært nøktern 
budsjettsituasjon.   

3.2 Folketallsutvikling

Folkemengde Dyrøy kommune pr 1.1. i utvalgte år 1986 - 2011, etter alder og totalt

1986 1996 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 år 21 17 15 16 13 12 9 15 10
1-5 år 93 81 63 66 57 54 53 59 60
6-12 år 132 119 113 117 115 103 92 81 79
13-15 år 98 51 55 57 59 59 59 62 50
16-19 år 112 55 67 69 64 61 68 73 74
20-44 år 530 462 362 335 322 307 300 306 299
45-66 år 391 340 361 370 381 387 386 383 380
67-79 år 254 202 185 164 149 149 148 148 155
80 år og eldre 75 110 97 101 105 100 101 106 98

Totalt 1706 1437 1318 1295 1265 1232 1216 1233 1205

Tabellen viser folketallsutviklingen i Dyrøy kommune de siste 25 år. Fra 1986 til 2008 var det en 
jevn reduksjon med gjennomsnittlig ca 20 innbyggere pr år. Det er fortsatt nedgang, men 
gjennomsnittlig årlig rate er redusert til ca 8 pr år fra 2008 til 2011.

Beklageligvis, men ikke uventet, ble en befolkningsvekst i 2010 etterfulgt av en reduksjon i 
2011. Det er vanskelig å forutsi utviklingen videre, men rådmannen er sikker på at pågående 
arbeid med formål å oppnå vekst i folketallet, bør fortsette som planlagt.

3.3 Kommunen som arbeidsgiver

Likestillingsarbeid

Det er et krav i forskriftene at kommunens likestillingsarbeid omtales i årsmeldingen. Dyrøy 
kommune har ikke opprettet særskilt likestillingsutvalg. 
I h.h.t. veiledning for bedre likestillingsredegjørelser fra likestillings- og diskrimineringsombudet 
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kommenteres følgende punkter ut fra situasjonen i Dyrøy kommune:

• Ca. 80% av de ansatte er kvinner. Kommunens toppledelse består av 3 menn og 1 kvinne. 
De øvrige enhetslederne består av 4 kvinner og 1 mann.

• Hovedmengden av kvinnelige ansatte jobber i pleie- og omsorgstjenesten og renhold, 
men også i undervisning og administrasjon. De fleste menn jobber i teknisk enhet, 
undervisning og administrasjon. 

• I PLO jobber mange kvinner deltid. Det er en følge av nøktern bemanning, samtidig som 
det på hver vakt skal være tilstrekkelig personell. Også ønsket om å jobbe 3. hver helg i 
stedet for 2. hver helg i turnus medfører flere helgestillinger i PLO med stillingsstørrelse 
på ca. 20 %. De faste deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidelse av sine stillinger og 
ekstravakter.

• Det er lite overtidsbruk i kommunen. Men det kan skje ved uforutsette hendelser for 
eksempel i uteseksjonen når det må jobbes med vannsituasjonen. 

• Avlønning av enhetsledere og mellomledere/saksbehandlere varierer. Det er ikke tatt 
stilling til hvorvidt dette evt. er kjønnsrelaterte lønnsforskjeller. 

• Avlønning av ansatte i HTA kap. 4 er sentral lønnsfastsetting. Kvinner i deltidsstilling 
tjener mindre enn ansatte som jobber full tid. De som jobber turnus har større netto 
lønnsutbetaling enn de som jobber vanlig dagtid med samme stillingsstørrelse, pga 
turnustilleggene.

• Uttak av foreldrepermisjon skjer i hovedsak av kvinner. De fleste menn tar ut 
fedrekvoten. Velferdspermisjoner tas ut i hht kommunens permisjonsreglement, og det er 
ikke forskjell på kvinner og menn.

• Det er ikke kjønnsforskjeller når det gjelder videreutdanning og kompetanseheving.
• Det er ingen endring i kjønnsfordelingen av de ansatte som følge av nyansettelser og 

forfremmelser i 2010.
• De lavest lønnede er de som lønnes som assistenter. Det er flere kvinner enn menn som 

lønnes som assistenter. Alle som har fagbrev eller tilsvarende utdanning lønnes som 
fagarbeider i utdanningsgruppe 2. Det er flere kvinner enn menn som lønnes i 
utdanningsgruppe 2. For ansatte i HTA kap. 4 gis det lønn etter kvalifikasjoner. 

• De høyest lønnede med årslønn fra kr 400.000 eller mer, er det 15 kvinner og 12 menn.  
Av disse har 2 menn og 1 kvinne årslønn på kr 500.000 eller mer. 

• Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt spesielle tiltak som skal fremme likestilling 
og forhindre forskjellsbehandling i strid med loven. Slike vurderinger foretas fortløpende 
i saksbehandlingen. Dyrøy kommune vil framover ha fokus på likestilling for å forhindre 
forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 

• Dyrøy kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. I samarbeid med NAV er det flere 
personer med nedsatt funksjonsevne eller med annen etnisitet som er i arbeid hos Dyrøy 
kommune. Det er også flere ansatte med annen etnisitet som på bakgrunn av sine 
kvalifikasjoner er fast ansatt i kommunen. 

Sykefravær

Totalt sykefravær i 2010 var på 8,3%. Dette er en nedgang fra 9,5% i 2009. Tallene er ut i fra 
kommunens egne fraværsregistreringer. Totalt sykefravær inkluderer korttids- og langtidsfravær. 
Det jobbes kontinuerlig med sykefraværet, hvor den enkelte enhetsleder har ansvaret for 
oppfølging av sine ansatte. Det er utarbeidet handlingsplan, måldokument og oppfølgingsrutiner 
syke for Dyrøy kommune, vedtatt i AMU 22.5.07. Gjeldende måldokument, handlingsplan og 
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oppfølgingsrutiner syke for IA arbeidet i Dyrøy kommune gjeldende for perioden 22.05.07-
31.12.09 er forlenget til også å gjelde ut året 2010. Jf. Vedtak i AMU 10.05.10.  

Det er inngått ny sentral IA avtale for perioden 2010-2013. Det er foretatt en gjennomgang av ny 
samarbeidsavtale i møte med NAV arbeidslivssenter (IA) 19.01.11 etter at lovendringene ble 
klare. Nytt måldokument vil bli utarbeidet og lagt fram for AMU i mai møtet 2011. 

Dyrøy kommune får oppfølging fra NAV arbeidslivssenter som IA bedrift. Det som trekker opp 
fraværet er enkeltpersoner med langtidssykefravær. 

HMS

Det lages egen detaljert rapport til AMU for 2010 over virksomhetens verne- og miljøarbeid. 
Kommunens IA arbeid legges også fram i denne rapporten. 
Det har i 2010 vært jobbet med å få gjennomført vernerunder samt avviksmeldinger på enhetene. 
Det har også vært tatt en ny gjennomgang av kommunens elektroniske HMS system Ajour HMS.

Kompetanseutvikling

Den enkelte enhetsleder skal på bakgrunn av kompetansekartleggingen som ble   
gjennomført i 2009, utarbeide en kompetanseplan for sin enhet. 
Det gjennomføres kompetanseheving på den enkelte enhet i h.h.t. avsatte midler. Bl.a. gjennom 
kompetanseløftet i skolen og PLO. 

Utviklingen i antall årsverk

Dyrøy kommune som organisasjon har hele tiden drevet med kontinuerlig omstilling, dette i tråd 
med kommunens visjon ”den lærende kommune”. Rådmannen finner det verd å påpeke den 
marginale bemanning som kommunen er i besittelse av.
I samarbeid med NAV har flere personer vært tatt inn på tiltak i 2010. 

I andre halvår 2010 har Pleie- og omsorgsenheten vært styrket midlertidig med en ekstra 
fagleder; før øvrig ca samme faste bemanning som tidligere.

Rekruttering

Alle faste sykepleierstillinger, førskolelærerstillinger og lærerstillinger er besatt. Herav har vi en 
sykepleier under utdanning. Rekruttering vil likevel bli en utfordring i framtida. Som tiltak ble 
det i 2010 bl.a. gjennomført Fox 10 i Tromsø. 
Situasjonen i 2010 er tilfredsstillende, og bedre enn den var i 2009. 

Sentraladministrasjonen

Det har vært en stabil personellsituasjon i sentraladministrasjonen i 2010. 

3.4 Interkommunalt samarbeid
Dyrøy kommune er med i mange interkommunale ordninger der en har kommet til at oppgaver 
med fordel kan løses i samarbeid med andre kommuner.
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Dyrøy har et fast samarbeid i lag med 7 andre kommuner i Midt-Troms Regionråd. Vi har også 
ordninger sammen med en eller flere av de nærmeste nabokommunene. Siste tilvekst er felles 
legetjeneste med Sørreisa kommune som startet opp fra 1.1.2011 etter planlegging i 2010.

Av interkommunale ordninger som løper, nevnes: PPT, skolenettverk, veterinærtjeneste, brann-
og feiertjeneste, renovasjon, legevakt, barnevern, krisesenter og revisjon. Organiseringen er som 
oftest gjennomført etter vertskommunemodellen, unntatt Senja Avfall og Sør-Troms 
kommunerevisjon som er organisert som IKS (interkommunalt selskap).  

3.5 Utfordringer framover

Den nye plan- og bygningsloven stiller kommunen overfor store utfordringer. Innen utgangen av 
2012 skal en planstrategi for kommunen være ferdig behandlet av kommunestyret. Det vil være 
et omfattende arbeid for administrasjonen som vi pr i dag verken har kompetanse eller kapasitet 
til å gjennomføre. I tillegg mangler vi bl a kommuneplanens samfunnsdel. Hertil må en rekke 
obligatoriske/nødvendige deplaner oppdateres, bl a for å være i posisjon for å søke tilskudd. 

På driftssiden vil samhandlingsreformen være en ekstra utfordring som vi ikke helt kjenner 
omfanget av. Sentrale myndigheter arbeider som kjent med både en ny folkehelselov og ny lov 
om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Den største investeringsutfordringen de kommende årene gjelder vannverksutbygging. Det vil bli 
et stort løft for kommunen å sikre god vannforsyning til kommunens innbyggere. 
I 2011 startes vi også opp et omfattende renoveringsarbeid på Elvetun skole etter 
detaljplanlegging i 2010. Dette vil være utfordrende også for skolens drift som forutsettes å gå 
samtidig med byggearbeidene.

4. Drift

4.1 Måloppnåelse

I årsbudsjettet for 2010 var det formulert en driftsmålsetning om å opprettholde og videreutvikle 
gode tjenestetilbud til kommunens innbyggere i samsvar med behov, på alle områder. Dette er 
naturligvis en målsetning som ikke er lett målbar, men rådmannens vurdering er at det arbeides 
godt på alle områder, med god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Samtidig er det viktig å være 
bevisst på at det alltid vil være et forbedringspotensial som vi ved systematisk arbeid må søke 
utnytte.

I årsbudsjettet for 2010 var det satt en økonomisk målsetting om et netto driftsresultat på 
minimum 3 % av driftsinntektene. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 2,87 %.

Side 35



Side 8

4.2 Organisering av tjenesteproduksjonen

Dyrøy kommune har organisert tjenesteproduksjonen i budsjettet på fire rammeområder: 

1. Sentraladministrasjon og fellesdrift
2. Undervisning, barnehage og kultur
3. Helse og sosialtjenesten
4. Plan, teknisk drift og næring

Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens 
tjenesteproduksjon skjer.

Nedenfor gis en beskrivelse av drift og økonomi i 2010. 

Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommuneloven kapittel 11, 
avlegger egen årsberetning og regnskap.

4.3 Rammeområdene

Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift

Regnskap

Tabellen viser nettotall i regnskapet på rammeområde 1.

Enhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Rammeområde 1 9 672 936 9 656 000 9 945 893

Rammeområde 1 dekker ca 25 budsjettansvar, herunder utgifter til politisk virksomhet, kontroll 
og revisjon, felles administrasjon og ledelse, EDB-drift, næringstiltak, tilskudd til kirka og 
diverse felles formål.

Regnskapet for 2010 kommer uy nær revidert budsjett, samlet sett, men her inngår både positive 
og negative budsjettavvik.

De vesentligste avvik gjelder mindreforbruk på politisk virksomhet, pensjonspremie KLP og 
reservert bevilgning. I tillegg bidrar ikke budsjettert internfordeling til selvkostområder til 
mindreforbruk på dette rammeområdet. I motsatt retning trekker lavere inntektsførte premieavvik 
på pensjoner enn budsjettert, samt avsetninger til næringsformål som i hovedsak gjelder tilskudd 
og kommunal egenandel til prosjekter i regi av Dyrøyseminarsenteret KF. Sistnevnte var bare 
delvis budsjettert, men er gjort i samsvar med politiske enkeltvedtak.

Kommentarer til drifta

Dyrøy kommune har stor nøkternhet i administrativ bemanning, og vi må daglig prioritere de 
viktigste oppgavene. Det er en utfordring å være oppdatert på de mange nye pålegg og endringer 
som kommunene skal tilpasse seg, og vi ligger fortsatt etter innen overordna planlegging, 
systemer for driftskontroll og HMS, for å nevne noe. Det er dessuten grunn til å frykte at vi ikke 
klarer å følge opp alle muligheter til å søke tilskudd til diverse formål.
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For øvrig vurderes vår forvaltning som forsvarlig. Vår målsetting er at saker til politisk 
behandling skal utredes tilfredsstillende, og at politiske vedtak skal gjennomføres.

Vi mener å ha tilfredsstillende kontroll med den ordinære drifta, men har som nevnt mangler når 
det gjelder planlegging og oppfølging av systemer og internt regelverk, mv. Vi har en 
betryggende personalforvaltning og vi har god oversikt over kommunens økonomiske stilling, 
økonomiske muligheter og økonomiske begrensninger. Vi mener også å være rimelig god på 
informasjon, bl a mottar vi positive vurderinger av vår hjemmeside. 

Når det gjelder administrative verktøy, er bildet fortsatt variert. Vi anskaffet ny hovedserver i 
2010 og nytt arkiv-/sakssystem i 2007. Vi har stor nytte av fiberutbyggingen i kommunen, men 
vi står bl a overfor utskiftningsbehov på programsiden innen regnskap og personal/lønn.

Utarbeidelse av ny arkivplan gjenstår fortsatt. Planen berører all saksbehandling i organisasjonen 
og vil være en omfattende prosess. Det er innført fullelektronisk arkiv på sentralarkivet, men pga. 
vakanse i servicetorget har vi ikke fått utarbeidet ny arkivplan. 

Det har ikke vært turnover i fellesadministrasjonen i 2010.

Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur

Dyrøy barnehage

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Dyrøy barnehage 407 909 467 000 476 251

Driftsenheten kom ut med et mindreforbruk/merinntekter på ca kr 60 000. Årsaken til det ligger i 
høyere refusjoner enn antatt, både sykelønnsrefusjon og refusjon fra Utdanningsforbundet.   I 
tillegg ble utgiftene til KLP mindre enn antatt.  
Vi hadde et overforbruk på ca kr. 20 000 på øremerkede midler til barn med nedsatt 
funksjonsevne.  Det ble dekt opp av tidligere års avsetninger.

Enhetsleders kommentar

Dyrøy barnehage hadde første halvdel av 2010, 58 barn og 14 årsverk.  Høsten 2009 fikk vi flere 
søkere en det vi med den opprinnelige bemanningen hadde plass til. Konsekvensen ble at vi fra 
1.1.2010 utvidet barnegruppa på den ene småbarnsavdelingen.  For å kune gjøre dette og 
samtidig holde oss innenfor rammene til barnehageloven ble det søkt etter en førskolelærer til.  
Vi fikk ingen søkere med godkjent utdanning til denne stillingen, og dermed måtte det gis 
dispensasjon fra utdanningskravet og en fagarbeider ble konstituert i den ekstra stillingen fram til 
14.8.2010. 
Høsten 2010 hadde vi 53 barn og 13 årsverk. Vi måtte også for høsthalvåret søke dispensasjon 
fra utdanningskravet, men det var på en 20 % førskolelærerstilling pga frikjøp.  

Vi har kunnet tilby alle som ønsket det plass i barnehagen.
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Det totale fraværet for 2010 var på 14,3 %.  4. kvartal var på 21 %, noe som bidro til at det totale 
fraværet ble så høyt.  Vi har i 2010 jobbet mye med det fysiske arbeidsmiljøet i barnehagen.  Vi 
fikk hjelp fra Bedriftshelse Nord til å utarbeide en handlingsplan for forebygging av muskel- og 
skjelettlidelser i barnhagen.  Dette arbeidet, i tillegg til vernerunde, har gitt oss et godt bilde av 
hva vi må utbedre når det gjelder det fysiske arbeidsmiljøet.  Dette arbeidet fortsetter vi med i 
2011.  Vi må også se videre på om det kan være andre årsaker til et så høyt fravær, og vi vil for 
2011 jobbe med det psykososiale arbeidsmiljøet, og med støy problematikk. Vi har et godt 
samarbeid med Bedriftshelse Nord, Nav og vår IA kontakt Lars Moen rundt denne 
problematikken med tanke på sykefravær. Videre hadde vi i 2010 tilsyn fra Arbeidstilsynet som 
hadde fokus på muskel- og skjelettforebyggende arbeid, tilsyn på utelekeplassen og et 
breddetilsyn der Dyrøy kommune kjøpte tjenesten fra Sørreisa og Lenvik.  Alle tilsyn har vært 
arbeidskrevende men veldig lærerikt og det hjelper oss å sette fokus på det vi må.   

Høsten 2010 flyttet avdeling”Blåhuset” opp til klubbhuset, og restaurering/utbygging av 
”Blåhuset” ble startet.  Det vil stå ferdig våren 2011, og vi ser fram til å flytte inn i nytt bygg.

Utfordringer framover er å få ned sykefraværet.  Videre å holde kvaliteten oppe på det vi gjør.  
Personalet er den viktigste faktoren for god kvalitet i barnehagen.  Det er derfor viktig at vi har et 
godt kvalifisert personale, gode arbeidsforhold og muligheter for faglig utvikling.

Elvetun skole, SFO og voksenopplæring

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Skole, SFO og VO 12 394 002 13 645 000 12 228 928 

Driftsenheten har netto mindreforbruk i 2010 på 1,25 mill kr. Mindreforbruket fordeler seg på 
mange poster, bl a lønnsposter, pensjonspremie til KLP og felles PPT-tjeneste. Hertil kommer 
positive budsjettavvik i form at høyere inntekter og refusjoner.

Enhetsleders kommentar

Elvetun skole hadde pr.1. oktober 16,2 lærerstillinger, 2,1 assistentstillinger og 0,4 
sekretærstilling. Elevtallet i kommunen er synkende - pr. 1.okt 2010: 127 elever.

Arbeidet med klassemiljø og skolemiljø skal være grunnsteinen i læringsmiljøet for elevene på 
Elvetun.  Handlingsplanen mot mobbing ble vedtatt i kommunestyret i april 2010.
Den er blitt et godt verktøy for trivselsarbeid og forebygging samt handtering av saker der elever 
trår over grenser i forhold til medelever.  Det kan gjelde elevers atferd i forhold til medelevers 
psykiske og fysiske helse. Første og andre klasse på Elvetun deltar også i et program kalt ”Zippys 
venner” som fylkesmannen har initiert. Programmet handler om å identifisere og snakke om 
følelser, mestre dagliglivet og støtte andre som har det vanskelig.

Arbeidet med å utvikle en bedre praksis på elevvurdering fortsetter.  Formålet med dette arbeidet 
er å fremme læring og utvikling og motivere eleven til å gjøre sitt beste.
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Elvetun skole arbeider fram mot et system der skolen i større grad enn tidligere kan dokumentere 
elevenes utvikling faglig og sosialt på alle trinn.
I skolens arbeid med enkeltelever er vi avhengig av å samarbeide med faginstanser som BUP, 
barnevern og helsesøster i tillegg til PPT. Det har vært gjennomført 35 - 40 samarbeidsmøter der 
foreldre, skole, PPT og andre parter deltar.

I juni 2010 ble det lagt fram ei kvalitetsmelding om skolen i kommunen, den såkalte 
tilstandsrapporten.  Kommunen er pålagt ved lov å legge fram en rapport for skoleeier hvert år.
For Dyrøys vedkommende med en skole og etter hvert små elevgrupper vil resultatene variere fra 
år til år.  

Rapporten gir kommunestyrene som skoleeier et innblikk i målbare elevresultater, og dette har 
satt skole på dagsorden i kommunene i vår region. Det har vært gjennomført møter der rådmenn 
og skoleadministrasjonene i Midt-Troms-regionen har jobba med skoleutvikling.

Dyrøy kommune hadde i oktober nasjonalt tilsyn fra staten v/fylkesmannen på tema ”Elevenes 
psykososiale arbeidsmiljø”( § 9a i opplæringsloven).  Der ble Elvetun skoles handlingsplan mot 
mobbing brukt som dokumentasjon på et internkontrollsystem for å ivareta elevenes 
arbeidsmiljø.  Alle tilsatte på skolen har ansvar for å gripe inn i situasjoner der elever opplever 
krenkende atferd fra andre.  Kommunen fikk pålegg om å opprette skolemiljøutvalg samt skolere 
reingjøringspersonale og vaktmester i henhold til § 9a i opplæringsloven.

For øvrig meldte fylkesmannen i sin rapport at skolen synes å ha et godt system for å følge opp 
elevenes psykososiale miljø.

Skolefritidsordninga hadde pr. 1.oktober 35 unger. 6 av disse hadde hel plass.  SFO har leder i 50 
% og ca. 80 % stilling assistent fordelt på tre personer.  5 % av assistent ressursen brukes til 
leksehjelp hvor kun 4 elever har vært påmeldt hos oss. Gratis leksehjelp for 1.- 4.klassetrinn ble 
innført fra høsten 2010.  

Voksenopplæringa i Dyrøy kommune kjøper norsk- og samfunnsfagopplæring for 
fremmedspråklige av Folkeuniversitetet. Pr. des. deltok 1 voksen elev i opplæringa.  
Fylkesmannen innvilger statlig tilskudd etter søknad i henhold til antallet deltakere.  
Da tilskuddsandelen ble større enn forutsatt i budsjettet, er det satt av kr. 376.000 til bundet 
driftsfond.

Kultur

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Kulturenheten 2 046 929 2 419 000 2 042 178

Kulturenheten som forvalter 10 budsjettansvar, kommer regnskapmessig ut med et 
mindreforbruk i forhold til budsjett på kr 372 000.
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Driftsenheten består av kulturskole, kulturkontor, bibliotek, ungdomsråd, nærmiljøsentral,
anlegg og lokaler, muséer og kulturvern, Nordavindshagen, folkehelse.

Mindreforbruket fordeler seg på mange utgiftsposter, men også noen inntektsposter er blitt 
høyere enn budsjettert.

Enhetsleders kommentar

Dyrøy kulturskole har to faste stillinger, kulturskolerektor i 20 % stilling samt lærer i 50 % 
stilling. I tillegg har kulturskolen inneværende skoleår (2010/2011) 4 timelærere.
Utover de tradisjonelle instrumenttilbudene undervises det i motegning/design, band/samspill, 
musikkbarnehage for 5-åringene og kulturhage for 1. – 2. klassingene. 

Det har vært økning i elevtallet fra forrige skoleår. Høsten 2010 var det 64 elever. Ca 30 % av 
grunnskoleelevene gikk i kulturskolen.

Kulturskolen har arrangert opptredener på i på sykehjemmet, servicetorget, julekonsert, julegrøt 
m.m. Elever fra kulturskolen opptrådte under Dyrøyseminaret 2010 samt konferanser i 
Nordavindshagen. Kulturskolerektor har deltatt på ledersamling for fylkets kulturskoler.

Kulturkontoret er lokalisert i Nordavindshagen og bemannet med kulturleder i 60 % stilling. 
Kulturleder er med i utviklingsteamet  i Nordavindshagen og deltar under Dyrøyseminaret og i 
enkelte oppgaver i Dyrøy 2017.
Daglig leder i Arvid Hanssen Minnestiftelse har 15 % stilling som administreres fra 
kulturkontoret.
Kulturleder har representert kommunen i Midt-Troms kulturnettverk. Høsten 2010 var det møte i 
Dyrøy med omvisning i Nordavindshagen og Kastnes bygdetun. På Kastnes var det middag hos 
Irene Johansen og omvisning av Petra og Per Gunnar Cruickshank.

Kulturkontoret har vært med i planlegging og gjennomføring av FOX ’10, Fårikålfestivalen, 
Midtsommerfestivalen, sommerverter, sommertreff. Under Midtsommerfestivalen var det 
utdeling kulturpris til Dyrøy skytterlag samt åpning av utstilling fra Heimly Arbeiderbruk.
Kulturleder og leder i Nærmiljøsentralen har deltatt på 2 konferanser ang. spillemidler. Det var 
vernissage/åpning av utstilling av Margrethe Løvland.

Dyrøy kommune er medlem i MidtTroms Museum. Kastnes bygdetun og Heimly Arbeiderbruk 
tilhører muséet.
Biblioteket er bemannet med biblioteksjef i 50 % stilling. Lørdagsvakt og øvrige vikarer 
forespørres etter oppsatt liste.
Biblioteket har sommeråpent og er generelt godt besøkt.
Biblioteket har åpent for publikum 14 timer pr. uke. Biblioteket har vært aktivt med under 
forskjellige arrangement i Nordavindshagen som Dyrøyseminaret, Fårikålfestivalen, 
Midtsommerfestivalen.

Besøket har økt. Bibliotekets lokaler ble også brukt flittig utenom åpningstiden, av studenter med 
nøkkel til studierom, av grupper, bl a barnehage, skoleklasser, småbarnstreff, og av 
enkeltpersoner etter avtale med bibliotekar. I løpet av 2011 er ordning ”Nøkkel til biblioteket” 
planlagt å være etablert.
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Ungdomsråd, ungdomsklubb, ungdomsbase drives med ungdomsleder 50% og assistent 20% 
stilling. Ungdomsklubben har åpent én dag i uken (4 timer) og ungdomsbasen er kontinuerlig 
åpen.

Ungdomsrådet arrangerte UKM med mange innslag og full kultursal. Det har vært arrangert 2 
turer til Målselv fjellandsby. Ungdommene deltok på det årlige juleballet i Bardu.
Én person deltok på NUK i under Festspillene i Harstad.
Ungdommer m/leder deltok under Midtsommerfestivalen og med kino under Fårikålfestivalen.

Ungdomsrådet har søkt og mottatt midler fra Frifond og Fysak-millionen.

Dyrøy næmiljøsentral er bemannet med daglig leder i 100 % stilling med kontorsted i 
Nordavindshagen.  Styre/arbeidsgruppe utgjør 3 personer. 

Nærmiljøsentralen har deltatt under Midtsommerfestival, Fårikålfestival, Dyrøyseminaret 2010, 
FOX ’10. Nærmiljøsentralen har i samarbeid med Midt-Troms friluftsråd utarbeidet turkartpakke 
for Midt-Troms og Senja som var klar for salg mai 2010.

Nærmiljøsentralen har i samarbeid med næringskonsulent og landbruksleder utarbeidet forslag til 
friluftsområder etter oppdrag fra fylkeskommunen.
Nærmiljøsentralen har i samarbeid med styret i Dyrøyhallen ansvar for utleie og oppfølging av 
Dyrøyhallen. Daglig leder representerte kommunen på regionkonferanse i Røros høsten 2010.

På grunn av mangel på lokaliteter ble det ikke etablert egen møteplass for nærmiljøsentralen.
Løsning på egen plass ble funnet i løpet av året og vil bli etablert våren 2011 i Tverrvn. 10, 
utleiebygget.

Postene under diverse kulturarbeid gjelder kino, idrett, aktivitetsstøtte.
Det har ikke vært vist kino i kultursalen i beretningsåret.
Det ble utdelt kr 65 000,- i aktivitetsstøtte. Midlene var økt fra foregående år.

Dyrøy kommune yter driftstilskudd til Dyrøyhallen som sikrer dekning av forsikring, lån, 
lys/varme. Det har i 2010 vært utført en del vedlikeholedsarbeid. Nye ytterdører er satt opp. 
Hallstyret har vedlikeholdsmessig greid å holde hallen i god stand. Det vil imidlertid påløpe 
større vedlikeholdoppdrag etterhvert. Det vil bli satt opp en ny vegg i hallen våren 2011. 
Det utføres et stort frivillig arbeid med Dyrøyhallen.

Dyrøy kommune er folkehelsekommune. Det er tilsatt folkehelsekoordinator i 50 % stilling som 
tiltrådte april 2010. Folkehelsekoordinator har i løpet av året etablert kontor, har startet arbeid 
med folkehelseplan for Dyrøy kommune og har drevet forebyggende folkehelsearbeid, spesielt 
lavterskeltilbud  som turløyper, BRA MAT og oppfølging røykestopp.
Folkehelse deltok på Fårikålfestivalen med stands og matlagingskurs for barnehageansatte.

Nordavindshagen/Arvid Hanssen huset har hatt økende aktivitet gjennom året. Det er 
gjennomført en rekke arrangementer i regi av kulturkontoret, Nordavindshagen, 
Dyrøyseminarsenteret og Dyrøy 2017. En rekke arrangementer er gjennomført i samarbeid med 
lag og foreninger. Nordavindshagen blir ofte benyttet til private arrangement.
Også sommeren 2010 var det sommerverter og sommertreff og som sammen med sommeråpent 
bibliotek gjorde Nordavindshagen til en populær møteplass for fastboende, feriefolk, turister o.a.
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Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten

Sosialtjenesten/NAV

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Sosialtjenesten/NAV 1 219 256 1 251 000 1 288 982 

Drifta av NAV Dyrøy - kommune, er innenfor budsjettet. Både administrasjonen, økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet er innenfor budsjettet.

Enhetsleders kommentar

I årsrapporten for 2009 ble frafallet fra videregående skole nevnt som et økende problem. I 2010 
har denne tendensen fortsatt. For ungdom som har sluttet på videregående skole eller ikke får seg 
lærlingeplass, er passiv sosialhjelp ikke ”rett medisin”. NAV Dyrøy har prioritert å få disse ut i 
arbeid og aktivitet, men mangelen på både tiltaksmidler og praksisplasser gjør dette arbeidet 
vanskelig. Denne gruppen er fortsatt prioritert i 2011.

Til tross for at arbeidsledigheten har vært høy i Dyrøy kommune, har det vært en raduksjon i 
forbruket av økonomisk sosialhjelp fra 2009. 

Også i 2010 har kontoret arbeidet med mange tunge gjeldsordningssaker. Arbeidet er svært 
tidkrevende, men vil bli prioritert også i 2011. 

Helsetjeneste

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009
Helsetjenesten 2 798 940 3 012 000 2 988 144 

Driftsenheten omfatter helsesøstertjeneste (ansvar 311) og legetjeneste (ansvar 321+322). 
Enheten har ikke egen enhetsleder, men 20 % kontorleder (20 % av helsesøsterstillingen). 

Netto mindreforbruk i forhold til budsjett framkommer på flere poster, hvor underforbruk på 
arbeidsgivers andel av pensjonspremie utgjør største enkeltbeløp. Planlagt kjøp av nytt 
audiometriapparat (hørseltest) til helsestasjonen er ikke gjort og må gjøres i 2011. Høyere inntekt 
enn budsjettert, bl a i form av refusjoner fra staten, bidrar også til netto mindreforbruk. Hertil 
kommer innsparinger på interkommunal ordning IK-Samhelse som ble avviklet tidlig i 2010.

Side 42



Side 15

Enhetsleders kommentar

Helsesøstertjenesten er nå bemannet med utdannet helsesøster i fast stilling. I 2010 har 
helsesøster fullført videreutdanning, noe som medførte en redusert helsesøstertjeneste frem til 
endt utdanning, 14. juni 2010. Helsesøstertjenesten har dekket alle lovpålagte tjenester, men har 
ikke en åpen Helsestasjon for ungdom. Skolehelsetjenesten fungerer, med åpen kontortid 2,5 
timer i uken. Helsesøster har derimot ikke eget kontor på skolen, men bruker et grupperom i 
tilknytning til lærerværelset. Det er negativt i forhold til taushetsplikt, skolehelsetjenestens tilbud 
og arbeidsforhold for helsesøster. Det er et økende behov for tjenesten i skolen, og er en tjeneste 
det bør satses sterkere på i kommunen (jfr. Samhandlingsreformen). 

Det er fortsatt en utfordring for helsesøster å være alene i jobben. Det innebærer en mangel og et 
savn etter daglige fagdiskusjoner, veiledninger, samt muligheten til å fordele arbeidsoppgaver, og 
lignende. Helsesøster har for eksempel ikke mulighet til å få annen helsesøster til å gjennomføre 
helsestasjonskontroller på egne barn, naboens barn, osv. Det vil i prinsippet si at noen barn ikke 
får det tilbudet de har krav på.  

Jordmortjenesten dekkes gjennom avtale med Lenvik kommune, 10 % stilling (jordmor fra 
Fødestua i Midt-Troms, UNN). Gravide får svangerskapskontroller, men vi kan fortsatt ikke tilby 
svangerskapskurs. Jordmortjenesten har i flere år hatt planer om et interkommunalt tilbud om 
svangerskapskurs, men var ikke et tilbud til kommunens blivende foreldre i 2010. 

Legekontoret var i 2010 bemannet med en kommunelege i 100 % stilling, turnuskandidat og tre 
legesekretærer i hhv 100 %, 50 % og 14 % stilling. 

Tjenesten har gått som planlagt. Bedre planlagt ferieavvikling enn tidligere har gjort at posten for 
ferievikarer har et underforbruk på 25.000,-.  

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i oktober 2010, som arbeidet mot et samarbeid mellom Dyrøy 
og Sørreisa legekontor. Det resulterte i en felles legetjeneste med oppstart 01.01.11. Sørreisa 
kommune er vertskommune.

Kommuneoverlegefunksjon i en interkommunal ordning, ”IK-Samhelse”, ble desverre avviklet 
tidlig i 2010, noe som siden har medført manglende tjenestetilbud på dette området. Det arbeides 
med å få denne tjenesten lagt inn i legesamarbeidet med Sørreisa kommune.

Barnevernstjeneste

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009
Barnevernstjenesten 606 153 930 000 836 763

Tjenesten har et mindreforbruk sammenlignet med budsjett på 324 000 kr som i all hovedsak 
gjelder lavere utgifter enn budsjetert til hjelpetiltak utenfor hjemmet (omsorgsovertakelse).
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Kommentar

Tjenesten ivaretas i en interkommunal ordning med Sørreisa kommune. Sørreisa er 
vertskommune. 

Om tjenesten i 2010 har barnevernsledelsen rapporter/oppsummert om resultat slik:

• 3,5 stilling for fellestjenesten Dyrøy/Sørreisa. 
• Barnevernleder og en saksbehandler sykemeldt store deler av 2010.
• 4 akuttplasseringer
• 3 saksbehandlere har fullførte tverrfaglig videreutdanning i veiledning
• 3 av saksbehandlerne har fullført kurs/implementering av ny undersøkelsesmetode i 

barnevernet (Kvello) 

2009 2010
Meldinger 11 11
Barn på hjelpe-tiltak pr. 31.12 16 12
Barn under omsorg pr. 31.12. 2 1
Barn på tilsyn - 4

Vurdering av framtidige utfordringer:
• Ferdigstille kvalitetshåndbok
• Gjennomføre internkontroll – og rette opp avvik som avdekkes
• Implementering av Kvello-modellen
• Faglig styrking og utvikling av tjenesten

Pleie og omsorg

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Pleie/omsorg (PLO) 26 597 086 27 226 000 24 659 935 

Tallene i regnskapet viser økning fra 2009 til 2010, et forhold som har sammenheng med særlig 
ressurskrevende tjenester som enheten har ansvar for. I begynnelsen av 2010 fikk enheten flere 
brukere som også har medført økt tilskudd som blir inntektsført på rammeområde 9 som en 
fellesinntekt. Sammenlignet med budsjett viser regnskapet et positivt budsjettavvik på kr 630 000 
etter avsetninge av kr 380 000 som utgjør vår andel av den såkalte ”eldremilliarden” som ble 
bevilget ved slutten av året. Budsjettavviket skriver seg fra underforbruk på mange poster hvor 
største enkeltpost gjelder pensjonspremie til KLP, men også inntekter og refusjoner har vært 
høyere enn forutsatt i budsjettet. 

Enhetsleders kommentar

Pleie-og omsorgstjenesten som er en del av rammeområde 3, er den største driftsenheten i Dyrøy 
kommune. Det innebærer et vidt ansvarsområde, der noen områder fortsatt er delvis uavklarte. 
Enheten jobber sammen med og ved siden av helse, Nav og kultur på noen områder.
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Enheten har høyt fokus på å unytte de eksisterende ressursene, og søker å gjennomføre nøktern 
drift med fokus på god personellutnyttelse på tvers av ansvarsområdene.

Det ble gitt midler til en midlertidig faglederstilling i 2010, som i hovedsak har jobbet med 
internkontrollsystemer. Dette førte til en bedring i ledertettheten og har hatt positiv virkning også 
i den daglige driften. Dette har vært evaluert og alle er enige i den gode effekten. Det jobbes godt 
med å utvikle dette videre, og enheten ser positivt på utviklingen framover. 

Flere år har gått der system, rutiner og planarbeid ikke har vært en prioritert oppgave. 
I denne sammenhengen er tydeligere fordeling av ansvar og fortsatt systemarbeid, et ønsket 
satsningsområde i enheten. Særlig er det en utfordring framover å finne løsninger på hvordan vi 
som kommune skal jobbe med spesielle grupper innfor psykisk helse. Her har vi også 
kompetanseutfordringer, og det jobbes med for å finne løsninger.

I mars 2010 hadde enheten tilsyn fra fylkesmannen, innenfor et område. Her fikk vi på mange 
måter bekreftet de utfordringene vi jobber med. Som beskrevet er systemarbeid et prioritert 
arbeidsområde. Noe vi opplever som nødvendig å jobbe videre med.  Vi ønsker også å videreføre 
den gode jobben som er startet opp i 2010.

Det er mange oppgaver i det daglige som må løses og vi har tatt tettere tak om vedtak og 
vedtaksskriving. I tillegg rettet vi blikket noe mot prosjektarbeid i samarbeid med 
Dyrøyseminarsenteret. Da med tanke på FUNNKe og Velferdsteknologisatsning. Disse to 
områdene vil kunne skape tilførsel av midler og kunnskap. Denne jobben kom godt i gang, etter 
at en ekstra fagleder kom i arbeid. Særlig en økt innsats på ledernivå har vært positivt for 
enheten. Dette er en utvikling som enheten ønsker videreført.

Hovedoppgavene i enheten er pleie og omsorgsoppgaver, som drives etter kommunehelseloven, 
sosialtjenesteloven, pasientrettighetsloven og helsepersonelloven.

• sykehjemsdrift, tre avdelinger hvorav en skjermet avdeling for demente.
• hjemmetjenesten, m/hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, matombringing,  

trygghetsalarmer, mv.
• psykiatri/psykiske helsetjenester, både innenfor og utenfor institusjon.
• tiltak for funksjonshemmede.
• dagtilbud, aktivitetstilbud (møteplassen).
• særlig ressurskrevende tjenester i omsorgsboliger/-hybler med tilnærmet fellesrom på 

institusjonen/rehabilitering. 
• brukerstyrt personlig assistent, omsorgslønn og støttekontakter.
• individuell plan/koordinering av helse og sosialtjenester.
• transporttjenesteordning, ledsagerbevisordning.
• fysioterapi- og logopedordninger/samarbeid.
• vederlagsberegninger/innkreving av kommunal egenbetaling.
• mottakskjøkken og kantine.
• samarbeid i forhold til interkommunale avtaler, 2. linjetjenesten og kommunale avtaler.

Enheten ble drevet i 2010 med 46,2 årsverk fordelt på ca 90 personer når vi tar med ekstravakter 
og ferievikarer. Det er hele tiden en utfordring å skaffe ekstra personell. Sommeren 2010 var 
vellykket med tanke på personell og vikar situasjonen. Vi tok da i bruk svenske vikarer med gode 
resultat. Det er stor fleksibilitet blant personale, så mye løser seg med omorganisering internt i 
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enheten. Ledelsen har samtidig fokus på at for mye og for store omplasseringer ikke skaper gode 
arbeidsforhold. Slike situasjoner vurderes kontinuerlig.

Slutten av 2009 var preget av mangel på bygningsmessig kapasitet i forhold til behovene, og vi 
måtte ta i bruk dobbeltrom. Slik var også begynnelsen av 2010. I løpet av våren 2010 har 
situasjonen stabilisert seg. 

Vi er nå så vidt i gang med planlegging av nye omsorgsboliger, som et resultat av politiske 
vedtak i 2010. Dette er bra for enheten og vil være med på å gjøre driften bedre. Enheten tror det 
samtidig vil gjøre arbeidspresset på personalet betydelig bedre, både for de som jobber med 
ressurskrevende brukere og for våre eldre som er i institusjon. 

Den oppussingen som ikke var helt avsluttet i 2009 er nå ferdig, men det er fortsatt en del uløste 
oppgaver bygningsmessig. I 2010 ble nytt alarmsystem i omsorgssenteret anskaffet etter at det 
ble avdekket store mangler ved det gamle systemet. Andre behov for renovering av bygget 
avdekkes ved vernerunder og kommuniseres til teknisk enhet for oppfølging
.
Slik enheten vurderer kapasiteten vil vi klare å ta imot våre syke eldre slik det er i dag, med 
unntak av at dagens romsituasjon for demente hvor vi ser at utfordringer kan komme fordi flere 
eldre utvikler demenssykdommer. 

De kommunale omsorgsoppgavene er i stadig endring og kravene øker. Vi jobber opp mot nye 
reformer i samarbeid med andre kommuner og ser at noen oppgaver må vi løse med 
interkommunalt samarbeid.

Rammeområde 4 Plan, teknisk drift og næring

Regnskap

Tabellen viser nettotall for driftsenheten/rammeområdet.

Driftsenhet Regnskap 2010 Rev. budsj. 2010 Regnskap 2009 
Teknisk enhet 11 862 121 10 450 000 8 719 748

Netto merforbruk i forhold til budsjett på vel 1,5 mill kr skyldes to forhold som ikke har vært 
budsjettert. Det gjelder en avsetning på 1 mill kr til vedlikeholdsfond og intern overføring av 
kalkulatoriske kostnader til VAR-området, administrative kostnader og rentekostnader med til 
sammen 0,5 mill kr, overført fra rammeområde 1 og 9. 

Uten disse transaksjonene viste enhetens regnskap en nettoutgift nær revidert budsjett, uten 
budsjettert bruk av midler fra disposisjonsfond. Reelt sett har enheten et mindreforbruk i forhold 
til regulert budsjett på vel 0,8 mill kr, fordelt på flere budsjettansvar. De største positive 
budsjettavvik gjelder primærnæring, brannvern, næringsbygg og omsorgsboliger.

Enhetsleders kommentar

Teknisk enhet dekker om lag 35 budsjettansvar, og enheten har både forvaltnings-, plan- og 
driftsoppgaver.
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Enhet teknisk har i budsjettåret 2010 gjennomført en normal drift innenfor enhetens ansvars-
/funksjonsområder.  Det har vært lagt vekt på styring av økonomien hvilket gjenspeiles i 
regnskapstallene.  Dette anses dog ikke å ha gått ut over tjenesteytingen i vesentlig grad.  

Personsonalsituasjonen:

Administrasjon/forvaltning - 4 faste stillinger i administrasjonen
• enhetsleder 
• avd. ingeniør (kart/oppmåling/planarbeid/saksbehandling/bygg- og delingssaker, annen 

saksbehandling)
• leder hav/ landbruk 
• 1. sekretær

Vedlikehold (Uteseksjonen) - 3 faste stillinger
• 1 stilling formann
• 2 stillinger som vedlikeholdsarbeidere.
• Kirkegårdsarbeider

Dyrøy kommune har inngått avtale med menigheten som innebærer at 
kirkegårdsarbeideren blir ansatt i kommunen (arb.giver) og inngår i den faste 
bemanningen i uteseksjonen. Stillingen vil ikke bli benevnt som kirkegårdsarbeider.  Den 
nytilsatte tiltrer primo april 2011.

Deltids brannmannskaper
Pr. utgangen av 2010 er vårt deltids brannvesen tilfredsstillende bemannet.Vi har ingen 
kvalifiserte røykdykkere, men har budsjettert for utdanning av røykdykkere i løpet av 2011 

Renhold (5 faste stillinger)
• 1 reholdsleder
• 4 renholdere
Utvidelse av den kommunale bygningsmassen i løpet 2010 -2011  (barnehage og Elvetun 
skole) gir behov for å utvide renhold med 1 stilling i 50%.  

Framtidig bemanning og arbeidsoppgaver:
Det er et mål å bemanne enhet teknisk med best mulig kvalifisert personell ut fra de oppgaver 
enheten skal ivareta i overskuelig fremtid. Et generelt trekk i utviklingen er at statlige 
myndigheter i stadig større grad pålegger kommunene planleggingsoppgaver. Innføringen av 
bl.a. ny plan- og bygningslov viser dette tydelig. Dette gir igjen signaler om vårt framtidige 
kompetansebehov.  Dessverre er det slik at muligheten for nyrekrutteringer til enheten bare 
muliggjøres ved, og når, personell slutter.   

Plan-./arealplanlegging:
Ved innføringen av den nye plan- og bygningsloven  1. juli 2009 (plandelen, bygg-delen i juli 
2010) og Matrikkelloven stilles det utvidete krav til bl.a. planarbeid og prosessene ved utførelse 
av planarbeidet. Det kreves generelt større kontinuitet i planarbeidet og det er innført kortere 
frister for saksbehandling både i Pbl og Matrikkelloven.  Slik enheten i dag er bemannet har vi 
tilfredsstillende kompetanse innenfor planlegging og matrikkel, men mangler kapasitet på 
fagområdet.  I løpet av relativt kort tid vil stillingen innenfor kart/oppmåling/ 
byggesaksbehandling måtte lyses ut grunnet avgang for oppnådd pensjonsalder. 
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Uteseksjonen/ vedlikehold:
Bemanningen i uteseksjonen er tilfredsstillende som følge av fjorårets tilsetting av formann og 
fast tilsetting av tømrer pr. 1. februar 2010.  Det vil i tiden framover bli lagt større vekt på 
drifting av varmetekniske anlegg og vedlikehold av bygg-/anleggsmassen.

Renhold:
Pr. dato driftes renhold med en renholdsleder som i tillegg til å utføre renhold også skal 
organisere og tilrettelegge arbeidet samt foreta innkjøp av materiell.  Denne funksjonen ivaretas 
nå av formann i uteseksjonen da renhold kan inngå på lik linje med annen service-/tjenesteyting 
enhet teknisk har ansvar for. Det ligger fordeler i å samkjøre innkjøpsfunksjonen og organisere 
arbeidet mer enhetlig.

Drift 2010:

Enheten har i løpet av 2010 planlagt/igangsatt/sluttført følgende aktiviteter:
• Oppføring av industrihall på Finnlandmoan industriområde. Gjennomført 

anbudskonkurranse og antatt leverandør. Byggearbeidene starter ultimo mars 2011.
• Det er gjennomført prosjektering og anb.konkurranse for utbygging av ny barnehage 

4.avd. i Elveveien. Utbyggingen ferdigstilles i mars/april 2011.
• Kommunale boliger. Det er gjennomført renovering av bad ved 2 leiligheter på Espenes 

(boligstiftelsen). Det er planlagt ombygging av 1 leielighet i Ringveien 9 til 2 mindre 
leiligheter. Arbeidene gjennomføres i 2011.  En leilighet i Elveveien er fullt ut restaurert. 

• Ved Fossmoveien 9 er det igangsatt ombygging  til kontorlokaler for menigheten 
(prestekontorer).
Arbeidene ferdigstilles primo april 2011.

• Elvetun skole. Detaljprosjektering er gjennomført og byggearbeidene er satt ut i 
konkurranse. Bygging forventes igangsatt våren/sommeren 2011.

• Avløpsanlegg/ ny pumpestasjon ved Elvetun skole er ferdigstillet og satt idrift. 
Utskifting av neste pumpestasjon gjennomføres  i 2011.

• Utbedringer/rehabilitering av tekniske anlegg for fjernvarme og energibruk i kom.bygg. 
som følge av Enova-prosjektet er i hovedsak sluttført i 2010. 

• Ombygging innvendig arealer i omsorgssenteret inklusiv gulvbelegg er gjennomført og 
ferdigstilt januar 2010.

Vannforsyning/nytt vannverk:
Tidligere søknad om plangodkjenning til Mattilsynet ble trukket tilbake. Det har i løpet av 2010 
blitt tatt månedlige vannprøver som er nødvendig for framstilling av ny søknad. Forprosjektet for 
planlegging av nytt vannverk er utlyst. I hht dette er det søkt om ny frist fra Mattilsynet for 
fremming ny av plan. Etter at plangodkjenning fra Mattilsynet foreligger vil det bli gjennomført 
konkurranse for detaljprosjektering og utlysning for antakelse av entreprenør for gjennomføring 
av utbygging av nytt vannverk.

Spesielle forhold:
Starten på 2010 medførte store utfordringer vedr. vannforsyningen.  Spesielt gjaldt dette Dyrøya 
vannverk der langvarig barfrost resulterte i at vanntilførselen til inntaksdammen frøs tørr. 
Vannforsyningen ble opprettholdt ved å gjennom ca. 2 uker, pumpe vann fra Kalvøyvannet 
gjennom hevertledninga og ned i inntaksdammen.  Arbeidet var ressurskrevende og viser at 
Dyrøy vannverk kan være sårbart dersom det faller lite snø og det blir lange sammenhengende 
frostperioder.  I tillegg til frafall av vann opplevde vi flere frostsprengte ledninger med en del 
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lekkasjer. Tining, frosttapping og reparasjonsarbeider ble utført i et relativt stort omfang i løpet 
av de 2-3 første månedene av året.

Vei:
I 2010 ble det gjennomført en del reparasjonsarbeider på asfaltskader på enkelte kommunale 
veier.  Videre ble det innkjøpt 1200 tonn knustgrus for oppgradering av grusveier (Skogshamn og 
Betholmen).  Arbeidet er sluttført.

Planarbeid:
• Kommuneplan/arealdelen. Planprogrammet er godkjent. 

Kommunene er gjennom bestemmelsene i den nye Plan- og bygningsloven pålagt å 
utarbeide en planstrategi for kommuneplanlegging. Innen utløp av 2012 skal en 
planstrategi foreligge.

• Reguleringsplan for boligfelt Kjosen (G. Dahlgård) er ferdigstillet og vedtatt av 
kommunestyret.
Det gjenstår å gjennomføre forhandlinger med grunneier for evt. erverv av grunn. 

• Sentrumsplan, arbeidet er videreført i 2010

Framtidige utfordringer:

• Enhet teknisk skal gjennomføre politiske vedtak i praksis. Ut fra dette har enheten ansvar 
for å tilrettelegge infrastruktur for bosetting og næringsliv. Planarbeid og styringsverktøy 
må etableres.

• Generelt ser man en tendens fra overordnede myndigheter til at det stilles krav til 
kommunene om mer og mer planlegging.  Dette gjelder innenfor de fleste 
ansvarsområder. Av denne grunn må også Dyrøy kommune intensivere sitt planarbeid i 
sterkere grad i tiden som kommer.

• Vannforsyningen skal sikres gjennom bygging/oppgradering av ett nytt felles vannverk 
for hele kommunen.

• Det tas sikte på økt innsats innenfor energiøkonomisering og bruk av fjernvarme som 
betyr utbedrings-/nytiltak i bygg, teknisk/styring, forvaltning og drift.

• Industrihall ble i 2010 oppført på Espenesbogen industriområde.  I 2011 blir det oppført 
en tilsvarende hall på Finnlandmoan industriområde.  Det legges mao til rette for 
næringsetableringer.

• Utleieboliger blir systematisk rehabilitert. Boligmassen bør vurderes redusert noe ved 
salg av eiendommer.  Dette gir mulighet for ytterligere å styrke vedlikehold av den 
bygningsmassen vi vil beholde.

• Enheten har utfordringer når det gjelder å rekruttere kvalifisert personell til å løse 
framtidige oppgaver. Nytilsettinger som følge av avganger gir mulighet for å tenke nytt.  
Muligheter for økt samarbeid med nabokommuner må også vurderes.

4.5 Næringsarbeidet i kommunen

Dyrøy kommune har i 2010 videreført samarbeidet med næringsaktørene i kommunen mht. en 
videre positiv næringsutvikling. 
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En prioritert oppgave har vært å gjennomføre ulike tiltak som kan bidra til positiv 
befolkningsutvikling i Dyrøy. Dette har vært satt ytterligere på dagsorden gjennom prosjektet 
”Dyrøy 2017”,  der spesielt prosjektet ”stedsuavhengige arbeidsplasser” har skapt nasjonal 
interesse gjennom ulike media.

I 2010 innvilget Kommunal- og regionaldepartementet kr 1 240 000 i tilskudd til Dyrøy 
kommune til videreføring av prosjektet “Stedsuavhengige arbeidsplasser”. Formålet her er 
satsingen på bolyst for å videreutvikle kunnskap om hvordan lokale og regionale 
utviklingsprosjekter skaper bolyst og attraktive steder. 

I 2009 ble Dyrøy kommune bevilget et tilskudd på kr 4 848 080,- fra Enov, der formålet var å 
fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i kommunal bygningsmasse. 
Søknaden som omfattet flere konkrete tiltak ble utarbeidet i samarbeid med Dyrøy Energi 
A/S/Energilab’en Dyrøy. Prosjektet er fullført i 2010.

I samarbeid med Norut, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Tromsø og Troms Kraft, har Dyrøy 
kommune/Energilab’en Dyrøy deltatt i forprosjektet ”Kortreist Energi – fornybar energi og 
distribuert generering i lokalperspektiv”. Aksen Tromsø – Dyrøy – Narvik skal bli nordområdets 
ledende kompetanseklynge på distribuert generering. Fokus ligger på opp-bygging av 
kompetanse på småskala produksjon av miljøvennlig energi, og styringssystemer for distribusjon, 
lagring og bruk av denne. Forprosjektet har vært støttet av Forskningsrådet med 2 mill. og ble 
avsluttet våren 2010. I hovedprosjektbeskrivelsen som utarbeides våren 2011 tas det sikte på å 
implementere ulike småskala energikilder i Dyrøy, og der distribusjonsnettet tilrettelegges for økt 
bidrag fra fornybare kilder.

Av større næringsutbygginger i kommunen kan nevnes pågående utbygging på Demas A/S, og 
prosjektering av utbygging på Dyrøymat A/S som ventes gjennomført i 2011..

I 2010 har Dyrøy kommune v/formannskapet gjennom kommunalt utviklingsfond innvilget totalt 
kr. 372.500 til ulike næringsformål. 

5. Investeringer 

Hovedoversikt over investeringsregnskapet

Regnskap 2010 Reg.  budsjett 2010 Avvik i kr

Investeringer i anleggsmidler 6 840 403,68 8 282 000 1 441 596,32 

Utlån og forskutteringer  2 004 233,00  1 997 000 (7 233,00) 
Avdrag på lån  4 421 773,00  540 000 (3 881 773,00)

Dekning av tidligere års underskudd 7 312 254,17 (7 312 254,17)

Avsetninger 2 018 686,00  550 000   (1 468 686,00)

Sum finansieringsbehov  22 597 349,85  11 369 000 (11 228 349,85)

Finansieres ved:

Bruk av lånemidler  (6 512 679,00)  (5 557 000)  955 679,00

Inntekter fra salg av anleggsmidl.  (41 529,00)  (20 000)   21 529,00
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Tilskudd til investeringer  (10 700 340,00)  (4 390 000) 6 310 340,00

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner  (1 356 873,79)  (540 000) 816 873,79 

Egenkapital overført fra driftsbudsjettet  2 010 579,54  -   (2 010 579,54) 

Egenkapital fra fond  (5 040 000,00)  (862 000) 4 178 000,00

Sum finansiering  (21 640 842,25)  (11 369 000)  10 271 842,25

Avvik invest./finans (956 507,60)    -   957 507,60  

Oversikten foran viser også finansielle investeringer og kommunens engasjement på 
formidlingslån til boliger, samt oppgjør av momskompensasjonen i investeringsregnskapet.

Avdrag på lån i investeringsregnskapet gjelder formidlingslån. Mottatte ekstraordinære avdrag på 
utlån avsettes til bundet fond og er innbetalt som ekstraordinært avdrag til långiver i 2010.

Oversikt over investering anleggsmidler i 2010 (i hele tusen):

Prosjekt Regnskap 2010
Reg. budsjett 

2010 Merknad

123 - EDB drift 300 216 Avsluttes

172 – Tilfeldige investeringer 0 144 Avsluttes

180 - Bredbåndsprosjektet 6 715 0 Videreføres

181 - Enovaprosjektet 4 322 3 600 Avsluttes

372 - Hjemmetjenesten 222 250 Avsluttes

402 - Vedlikeholdstjenesten 160 162 Avsluttes

411 - Barnehagen 1 917 1 900 Videreføres

412 - Elvetun skole 400 0 Videreføres

413 - Omsorgssenteret 184 106 Videreføres

426 - Espenes Industriområde 1 199 0 Avsluttes

432 - Vannanlegg 43 0 Videreføres

433 - Avløp 263 263 Avsluttes

437 - Kommunale veier 584 600 Avsluttes

439 - Uteareal bygg/anlegg 278 0 Avsluttes

444 - Kommunale boligfelt 141 541 Videreføres

460 – Finnlandsnes småbåthavn 247 0 Avsluttes

481 - Brannvern 470 500 Avsluttes

17 445 8 282

De fleste av investeringsprosjektene er gjennomført som planlagt. Nedenfor kommenteres de 
prosjektene som fremkommer med større avvik mellom budsjett og regnskap:

Bredbåndprosjektet ble i 2008 regnskapsført med om lag 6,4 mill. som udekket. Dette er i årets 
regnskap inndekket, og i hovedsak finansiert med mottatte tilskudd. Det var forventet sluttføring 
i 2010, men videreføring til Skogshamn og Finnefjell er igangsatt, og ventes å avsluttes i løpet av 
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våren 2011. Det forventes at hele utbyggingen skal gjennomføres innenfor vedtatte rammer. 
Byggeregnskap vil bli framlagt for godkjenning i løpet av 2011.

Enovaprosjektet gjennomført over 2 år (2009 og 2010) og i sum i henhold til budsjett.

Elvetun skole: Forprosjektering gjennomført i 2010. Utbygging og finansiering av hele prosjektet 
i 2011.

Espenes Industriområde: Sluttfinansiering av terminalhall er gjennomført, og eget byggeregnskap 
er vedtatt. Oppgjør for plasthall avsatt til investeringsfond i henhold til vedtak. 

Uteareal bygg/anlegg: Gjennomføring av sentrumsplanarbeidet har pågått siden 2008 og er nå 
avsluttet. Budsjettert i 2008 og 2009. Sluttrapport og regnskap er under utarbeidelse, og legges 
fram til kommunestyret for videre oppfølging.

Finnlandsnes småbåthavn er vedtatt sluttfinansiert i eget vedtak i kommunestyret 22.02.2010 sak 
03/2010.

De øvrige ansvarsområdene viser små avvik. 

6. Kommunens økonomi 

6.1 Frie inntekter, finansposter, mv.

Ansvar Ansvar Regnskap 2010 Reg. budsjett 2010 Avvik 2010

911 Skatt på inntekt/formue (20 275 429,819) (19 951 000) 324 429,81

921 Statlige rammetilskudd (52 934 320,00) (54 249 000) (1 314 680,00)

922 Andre gen. statstilskudd (2 882 301,00) (2 143 000) 739 301,00

925 Momskompensasjon 0,00 0 0,00

930 Formidlingslån 77 188,49 245 000 167 811,51

931 Renter m.v. 3 296 895,40 3 322 000 25 104,60

932 Avdrag 3 736 971,00 3 720 000 (16 971,00)

940 Avskrivninger 0,00 0 0,00 

944 Likviditetsreserven 0,00 0 0,00

945 Tidl.års under-/overskudd 0,00 0 0,00 

951 Årets regnsk.m resultat 1 375 662,11 0 (1 375 662,11)

Sum (67 605 333,81) (69 056 000) (1 450 666,19)

Skatteinngangen for hele 2010 var om lag 1,8 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Resultatet av 
den gode skatteinngangen ble at rammetilskuddet ble redusert ved den endelige beregning av 
inntektsutjamningen. Dette er vanskelig å beregne nøyaktig før endelige tall foreligger. Dersom 
en ser skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd under ett, ligger regnskapet noe 
under budsjett.

Andre generelle statstilskudd omfatter øremerket tilskudd til brukere med ressurskrevende behov 
og rentekompensasjon til omsorgsboliger, reform 97 og skoleanlegg. Avviket mellom budsjett og 
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regnskap skyldes at det er kommet nye ressurskrevende behov. Rentekompensasjon viser små 
avvik. Øvrige øremerkede tilskudd omtales under kommentarene for de enkelte områdene.

6.2 Drifts- og finansutgifter
Lønn og sosiale utgifter utgjør om lag 68,7 mill. kroner. Dette utgjør vel 65 % av kommunens 
totale driftsutgifter. Det kan være noe avvik mellom budsjettert og regnskapsført lønn på enkelte 
ansvar, noe som i hovedsak kan skyldes bruk av sykevikarer. Denne utgiften ses mot sykelønns-
refusjon som fremkommer som inntektspost.

De totale pensjonsutgiftene, de direkte pensjonsutbetalingene til pensjonsleverandørene og 
premieavvikene, viser et mindreforbruk på nesten 1 mill. kroner

Arbeidsgiveravgiften viser totalt en utgift på vel 3,2 mill. kroner, som budsjettert.

Kommunen har bundet 45 % av låneporteføljen på faste renteavtaler. Renteutviklingen for den 
delen av lånene på flytende rente har gjennom året vist en stigende tendens. Rentenivået har vært 
lavere enn forutsatt, og det er foreslått avsatt 1 mill. kroner på et rentefond for å kunne dekke 
fremtidige stigninger. Etter beregning og avsetning av minimumsavdrag på lån ble utgiftsførte 
avdrag som budsjettert. Det fremkommer derfor ikke avvik mellom budsjett og regnskap på rente 
og avdragspostene.

Spesielle forhold vedrørende driftsutgiftene for øvrig blir kommentert under de enkelte enheters 
kommentarer.

6.3 Driftsregnskap – resultat

Regnskap 2010 Reg. budsjett 2010 Regnskap 2009

Sum driftsinntekter (109 258 660,66) (106 190 000,00) (107 211 694,26)

Sum driftsutgifter 105 122 880,60 104 019 000,00 100 054 912,28

Brutto driftsresultat (4 135 780,06) (2 171 000,00) (7 156 781,98)

Sum eksterne finansinntekter (611 050,99) (735 000,00) (761 341,31)

Sum eksterne finansutgifter 7 123 258,16 8 157 000,00 6 761 843,25 
Resultat eksterne 
finans.trans. 6 512 207 ,17 7 422 000,00 6 000 501,94 

Netto driftsresultat (3 132 210,89) (403 000,00) (5 894 826,04)

Sum bruk av avsetninger (2 274 432,38) (1 805 000,00) (4 324 448,23)

Sum avsetninger 4 030 981,16 1 402 000,00 9 053 443,71 

Mindreforbruk (1 375 662,11) 0,00 (1 165 859,68)

Som hovedoversikten viser har brutto driftsutgifter økt med om lag 5 mill. kroner mens drifts-
inntektene økt med 2 mill. kroner. Brutto driftsresultat er redusert med 3 mill. kroner fra 2009 til 
2010.
Netto driftsresultat brukes som en indikator på om kommunen klarer å avsette midler til å øke 
den framtidige handlefriheten. Ser en på netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser den 
2,8 % for 2010. KS anbefaler at den bør ligge på 3 – 3,5 %. 

Bruk av avsetninger er fjorårets overskudd som regnskapsmessig avsettes i 2010 med om lag 1,1 
mill. kroner. I tillegg er det regnskapsført bruk av bundne driftsfond og disposisjonsfond med 
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550 000 kroner på hver. Økt avsetning gjelder bl.a. foreslåtte avsetninger til rentefond og 
vedlikeholdsfond, samt avsetning av mottatt momskompensasjon.

6.4 Balanseregnskap
Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sum anleggsmidler 306 085 877,65 289 381 619,36 

Faste eiendommer og anlegg 137 162 520,00 132 885 402,00 

Utstyr, maskiner og transportmidler 23 357 225,00 22 300 461,00 

Utlån 8 735 683,65 9 142 047,36 

Aksjer og andeler 5 334 390,00 4 350 157,00 

Pensjonsmidler 131 496 059,00 120 703 552,00 

Sum omløpsmidler 24 200 655,83 21 583 684,21 

Kortsiktige fordringer 11 734 248,33 8 854 213,19 

Premieavvik 7 346 646,00 6 173 606,00 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 5 119 943,00 6 555 865,02 

Sum eiendeler 330 286 533,48 310 965 303,57 

Egenkapital (93 166 320,61) (77 000 121,32)

Disposisjonsfond (9 171 883,34) (6 007 138,16)

Bundne driftsfond (3 940 068,79) (3 369 825,97)

Ubundne investeringsfond (764 962,14) (962,14)

Bundne investeringsfond (2 659 281,96) (5 246 595,96)

Endr.i regnsk.prinsipp som påvirker AK(drift) 2 211 909,92 2 211 909,92 

Regnskapsmessig mindreforbruk (1 375 662,11) (1 165 859,68)

Udekket i investeringsregnskapet 2 721 191,60 9 076 918,17 

Kapitalkonto (80 187 543,79) (72 498 567,50)

Sum langsiktig gjeld (228 182 323,00) (221 979 720,00)

Pensjonsforpliktelse (143 650 727,00) (132 924 002,00)

Andre lån (84 531 596,00) (89 055 718,00)

Sum kortsiktig gjeld (8 937 889,88) (11 985 462,25)

Annen kortsiktig gjeld (8 937 889,88) (11 985 462,25)

Sum egenkapital (330 286 533,48) (310 965 303,57)

Sum memoriakonto 0,00 0,00 

Ubrukte lånemidler 2 283 277,00 5 095 956,00 

Andre memoriakonti 0,00 0,00 

Motkonto for memoriakontiene (2 283 277,00) (5 095 956,00)
Endringen i anleggsmidler skyldes i hovedsak økning i pensjonsmidler med om lag 11 mill. 
kroner, mens resten er øvrige investeringer foretatt i 2010. 

Omløpsmidler gjelder kortsiktige fordringer og likvide midler på balansetidspunktet, og viser en 
økning på 2,6 mill. kroner. Fordringen til Dyrøyseminarsenteret KF utgjør ca. 2, 7 mill. kroner, 
en økning på 1,2 mill.

Bundne og ubundne fond øker til sammen med nesten 2 mill. kroner. Etter vedtatte og foreslåtte 
avsetninger kan det regnskapsføres et mindreforbruk på vel 1,3 mill. kroner. Dette foreslås avsatt 
til disposisjonsfond for bruk til senere investeringer eller andre gode formål. 
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Det står på balansetidspunktet bokført om lag 2,7 mill. som udekket i investeringsregnskapet. Det 
er i 2010 redusert med 6,3 mill. kroner etter inntektsføring av tilskudd på gjennomført prosjekter. 
Resten vil bli inndekket når vi mottar siste del av tilskuddet på bredbåndsutbyggingen og 
finansieringen av utbygging av barnehagen og Elvetun skole gjennomføres i 2011. Investerings-
prosjekter som gjennomføres over flere år skal nå rulleres og vedtas hvert år. Dette vil normalt 
skje ved den årlige budsjettbehandlingen.

Den langsiktige gjelden øker med totalt om lag 6,2 mill. kroner. Av dette utgjør økning av 
pensjonsforpliktelsen ca. 10,7 mill. kroner, mens den øvrige låneforpliktelsen er redusert med 4,5 
mill. 
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Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

Arkiv: 210

Saksmappe: 2010/198

Saksbehandler: Viktor K. Olsen

Dato: 02.05.2011

Saksframlegg

Regnskap 2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Vedlegg
1 Regnskapsdokument 2010
2 Revisjonsberetning for 2010
3 Dyrøy kontrollutvalg - Melding om vedtak
4 Dyrøy kontrollutvalg - Uttalelse til regnskapet 2010

Saksopplysninger

Det vises til vedlagt regnskapsdokument for 2010. Dokumentet inneholder regnskapsavlegg med 
noter, samt detaljerte tilleggsoppstillinger av investerings- og driftsregnskapet og detaljert 
balanseoppstilling.

Vedlagt følger revisjonsberetningen fra Sør-Troms Kommunerevisjon IKS og utskrift av 
møteprotokoll fra kontrollutvalgets behandling av Dyrøy kommunes regnskap 2010, samt 
kontrollutvalgets uttalelse til Dyrøy kommunes regnskap for 2010.

Kontrollutvalget peker i sin uttalelse på at kommunestyrets vedtak i sak 27/10 om å dekke 
egenkapitalinnskuddet i KLP med bruk av lån er i strid med kommuneloven § 50. Dette foreslås 
omgjort til bruk av fond i innstillingens pkt. 5 ved regnskapsføring i 2011.

Kontrollutvalget konkluderer i sin uttalelse med at kommunestyret må angi inndekning av 
underskudd i investeringsregnskapet med til sammen kr 2.721.171,60. Finansiering av 
utbyggingen av ny avdeling i barnehagen og utbygging av Elvetun skole er vedtatt i 
kommunestyrets behandling av investeringsbudsjettet for 2011 i møte 06.12.2010 sak 43/10. 
Forslag til inndekning av de øvrige investeringsprosjektene i innstillingens pkt. 6.

Administrasjonens vurdering

For utfyllende informasjon om kommunens drift i 2010 vises for øvrig til rådmannens 
årsberetning for 2010 som er lagt fram som egen sak.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens 
regnskap for 2010.
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2. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som 
forutsettes fulgt opp.

3. Årets regnskapsmessige overskudd, kr 1.375.662,11, avsettes til disposisjonsfond.

4. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011:
15400.195.325 Avs. til disp.fond 1.375.662,11
19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -1.375.662,11

5. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av 
lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011:
09100.935.325 Bruk av lån 277.000
09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -277.000
Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående.

6. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr 2.721.171,60, foreslås inndekket slik:
Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet:
05300.180.325 Dekn. tidl. års merforbr. 1.328.664,-
02340.180.325 Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/

Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper)  800.000,-
07311.180.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -2.593.000,-
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune – tilsagn 09.03.2010 for sluttføring – kr 
2.593.000,-.
Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 411 Barnehagen:
05300.411.221 Dekn. tidl. års merforbr. 243.321,-
09100.411.211 Bruk av lån -243.321,-
Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10

Ansvar 412 Elvetun skole:
05300.412.222 Dekn. tidl. års merforbr. 400.000,-
09100.411.211 Bruk av lån -400.000,-
Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10

Ansvar 413 Omsorgssenteret:
05300.413.261 Dekn. tidl. års merforbr. 77.000,-
09400.413.261 Bruk av disposisjonsfond -77.000,-
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg:
05300.439.335 Dekn. tidl. års merforbr. 420.186,60
07311.439.335 Tilskudd fra fylkeskommunen -198.700,-
09400.439.335 Bruk av disp.fond (næringsfondet) -221.486,60
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP):
05300.935.325 Dekn. tidl. års merforbr. 252.000,-
09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -252.000,-
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.
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Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2011 

Enst. vedtatt som ordførers innstilling.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2011

7. Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskapet som kommunens 
regnskap for 2010.

8. Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets merknader som 
forutsettes fulgt opp.

9. Årets regnskapsmessige overskudd, kr 1.375.662,11, avsettes til disposisjonsfond.

10. I henhold til pkt. 3 foreslås følgende budsjettregulering for 2011:
15400.195.325 Avs. til disp.fond 1.375.662,11
19300.195.325 Bruk av tidl. års overskudd -1.375.662,11

11. Vedtatt finansiering av egenkapitalinnskudd KLP 2010 foreslås omgjort fra bruk av 
lån til bruk av disposisjonsfond slik ved regnskapsføring i 2011:
09100.935.325 Bruk av lån 277.000
09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -277.000
Budsjettregulering 2011 i henhold til ovenstående.

12. Underskudd i investeringsregnskapet, totalt kr 2.721.171,60, foreslås inndekket slik:
Ansvar 180 Bredbåndsprosjektet:
05300.180.325 Dekn. tidl. års merforbr. 1.328.664,-
02340.180.325 Nybygg/nyanlegg (Skogshamn/Finnefjell/

Skøvatn-Sørreisa/fellesføringer Telenors stolper)  800.000,-
07311.180.325 Tilskudd fra fylkeskommunen -2.593.000,-
Tilskudd fra Troms Fylkeskommune – tilsagn 09.03.2010 for sluttføring – kr 
2.593.000,-.
Budsjett for 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 411 Barnehagen:
05300.411.221 Dekn. tidl. års merforbr. 243.321,-
09100.411.211 Bruk av lån -243.321,-
Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10

Ansvar 412 Elvetun skole:
05300.412.222 Dekn. tidl. års merforbr. 400.000,-
09100.411.211 Bruk av lån -400.000,-
Budsjettvedtak 2011 KS sak 43/10

Ansvar 413 Omsorgssenteret:
05300.413.261 Dekn. tidl. års merforbr. 77.000,-
09400.413.261 Bruk av disposisjonsfond -77.000,-
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 439 Utearealer bygg/anlegg:
05300.439.335 Dekn. tidl. års merforbr.  420.186,60
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07311.439.335 Tilskudd fra fylkeskommunen -198.700,-
09400.439.335 Bruk av disp.fond (næringsfondet) -221.486,60
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Ansvar 935 Aksjer (egenkapitalinnskudd KLP):
05300.935.325 Dekn. tidl. års merforbr. 252.000,-
09400.935.325 Bruk av disposisjonsfond -252.000,-
Budsjett 2011 reguleres i henhold til ovenstående.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Innledning: 

Regnskapet for 2010 ble oversendt Sør Troms Kommunerevisjon 24.022011 for revisjon. 


Regnskapsavlegget inneholder obligatoriske regnskapsopplysninger og noteopplysninger. 

Regnskapsoversiktene er på tilsvarende nivå som budsjett for 2010. 


Driftsregnskapet viser regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.375.662,11. 


Investeringsregnskapet viser et totalt finansieringbehov på kr 15 285,95. Av dette er 

kr 569.508 ført som udekket i investeringsregnkapet, og skal inndekkes i 2011. 


UNDERSKRIFTER: 

Brøstadbotn, 29.03.2011 
31.12.2010 

Rådmann 
~~~rKOI·fhJtr ' 
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

  Regnskap 2010
Reg. budsjett 

2010 
Oppr. budsjett 

2010 Regnskap 2009

LN01 Skatt på inntekt og formue -20 275 429,81 -19 951 000,00 -18 451 000,00 -19 044 902,09 

LN02 Ordinært rammetilskudd -52 934 320,00 -54 249 000,00 -54 249 000,00 -49 327 996,00 

LN05 Andre generelle statstilskudd -461 301,00 -550 000,00 -610 000,00 -482 857,00 

LN06 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -73 671 050,81 -74 750 000,00 -73 310 000,00 -68 855 755,09 

LN07 Renteinntekter og utbytte -498 258,01 -660 000,00 -660 000,00 -637 484,81 

LN09 Renteutg., prov. og andre finansutgifter 3 277 606,10 4 282 000,00 4 282 000,00 3 547 376,75

LN11 Avdrag på lån 3 802 349,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 040 796,00

LN12 NETTO FINANSINNT./-UTGIFTER 6 581 697,09 7 422 000,00 7 422 000,00 5 950 687,94

LN14 Til ubundne avsetninger 4 918 859,68 1 225 000,00 1 050 000,00 5 009 353,28

LN15 Til bundne avsetninger 1 122 701,02 177 000,00 177 000,00 1 053 393,51

LN16 Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -1 165 859,68 0,00 0,00 -2 200 905,05 

LN17 Bruk av ubundne avsetnininger -556 114,50 -1 455 000,00 -120 000,00 -1 789 218,39 

LN18 Bruk av bundne avsetninger -552 458,20 -350 000,00 -225 000,00 -334 353,91 

LN19 NETTO AVSETNINGER 3 767 128,32 -403 000,00 882 000,00 1 738 269,44

LN20 Overført til investeringsregnskapet -2 010 579,54 0,00 0,00 2 990 696,92

LN21 TIL FORDELING DRIFT -65 332 804,94 -67 731 000,00 -65 006 000,00 -58 176 100,79 

LN22 SUM FORDELING DRIFT (FRA SKJEMA 1B) 63 957 142,83 67 731 000,00 65 006 000,00 57 010 241,11

LN23 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 1 375 662,11 0,00 0,00 1 165 859,68
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

Regnskapsskjema 2 A - Investeringsregnskapet

  Regnskap 2010 Reg. budsjett 2010 Oppr. budsjett 2010 Regnskap 2009

LN01 Investeringer i anleggsmidler 6 840 403,68 8 282 000,00 15 700 000,00 14 696 584,31

LN02 Utlån og forskutteringer 2 004 233,00 1 997 000,00 500 000,00 1 149 038,00

LN03 Avdrag på lån 4 421 773,00 540 000,00 540 000,00 687 607,20

LN04 Avsetninger 9 330 940,17 550 000,00 0,00 3 540 129,50

LN05 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 22 597 349,85 11 369 000,00 16 740 000,00 20 073 359,01

LN 06 Finansiert slik:

LN07 Bruk av lånemidler -6 512 679,00 -5 557 000,00 -11 950 000,00 -9 132 000,00 

LN08 Inntekter fra salg av anleggsmidler -41 529,00 -20 000,00 0,00 -42 319,00 

LN09 Tilskudd til investeringer -10 700 340,00 -4 390 000,00 -4 250 000,00 -3 678 336,00 

LN10 Mottatte avdrag på utlån og ref. -1 356 873,79 -540 000,00 -540 000,00 -1 200 558,86 

LN12 SUM EKSTERN FINANSIERING -18 611 421,79 -10 507 000,00 -16 740 000,00 -14 053 213,86 

LN13 Overført fra driftsbudsjettet 2 010 579,54 0,00 0,00 -2 990 696,92 

LN14 Bruk av avsetninger -5 040 000,00 -862 000,00 0,00 -3 029 448,23 

LN15 SUM FINANSIERING -21 640 842,25 -11 369 000,00 -16 740 000,00 -20 073 359,01 

LN16 UDEKKET/UDISPONERT -956 507,60 0,00 0,00 0,00
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Dyrøy kommune Årsregnskap 2010

HOVEDRAMMEOMRÅDENE  I  DRIFTSREGNSKAPET  PÅ  VEDTAKSNIVÅ

Regnskapskjema 1 B

Tallene viser netto driftsutgifter-/inntekter på hovedansvarsnivå - i hele 1000 kr.  

Regnskap Reg. budsj. Oppr. budsj. Regnskap Diff. Diff.

Hovedansvarsområde 2010 2010 2010 2009 R -10/B -10 i %

1.1 Sentraladm. og fellesdrift 9 764 9 794 10 809 9 946 -30 -0,3

1.2 Skole, barnehage og kultur 14 723 16 338 15 875 14 494 -1 615 -9,9

1.3 Helse og sosial 31 256 32 474 29 901 29 776 -1 218 -3,8

1.4 Tekniske oppgaver 11 862 10 450 9 928 8 790 1 412 13,5

1.9 Fellesfinansiering -67 605 -69 056 -66 513 -63 006 1 451 -2,1
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAPET

  Regnskap 2010
Reg. budsjett 

2010
Oppr. budsjett 

2010 Regnskap 2009

LN03 Brukerbetalinger -5 020 153,10 -4 781 000,00 -4 781 000,00 -5 046 358,02 

LN04 Andre salgs- og leieinntekter -9 111 251,24 -8 271 000,00 -8 161 000,00 -8 322 133,38 

LN05 Overføringer med krav til motytelse -21 449 792,51 -18 381 000,00 -16 026 000,00 -24 976 824,77 

LN06 Rammetilskudd -52 934 320,00 -54 249 000,00 -54 249 000,00 -49 327 996,00 

LN07 Andre statlige overføringer -461 301,00 -550 000,00 -610 000,00 -482 857,00 

LN08 Andre overføringer -6 413,00 -7 000,00 -7 000,00 -10 623,00 

LN09 Skatt på inntekt og formue -20 275 429,81 -19 951 000,00 -18 451 000,00 -19 044 902,09 

LN12 SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -109 258 660,66 -106 190 000,00 -102 285 000,00 -107 211 694,26 

LN14 Lønnsutgifter 58 502 706,43 58 262 000,00 54 318 000,00 56 199 482,88

LN15 Sosiale utgifter 10 194 246,14 11 318 000,00 10 787 000,00 9 983 552,46

LN16 Kjøp som inngår i kommunal prod. 17 663 559,22 16 764 000,00 15 302 000,00 16 328 881,00

LN17 Kjøp som erstatter egen tjenesteprod. 6 488 076,28 7 030 000,00 6 459 000,00 6 070 985,83

LN18 Overføringer 6 825 654,53 5 809 000,00 7 143 000,00 6 733 464,11

LN19 Avskrivninger 5 508 638,00 4 848 000,00 4 848 000,00 4 738 546,00

LN20 Fordelte utgifter -60 000,00 -12 000,00 -28 000,00 0,00

LN21 SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 105 122 880,60 104 019 000,00 98 829 000,00 100 054 912,28

LN23 BRUTTO DRIFTSRESULTAT (B-C) -4 135 780,06 -2 171 000,00 -3 456 000,00 -7 156 781,98 

LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -498 258,01 -660 000,00 -660 000,00 -637 484,81 

LN26 Mottatte avdrag på lån -112 792,98 -75 000,00 -75 000,00 -123 856,50 

LN27 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -611 050,99 -735 000,00 -735 000,00 -761 341,31 

LN29 Renteutg., prov. og andre finansutg. 3 277 606,10 4 282 000,00 4 282 000,00 3 547 376,75

LN30 Avdragsutgifter 3 802 349,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 040 796,00

LN31 Utlån 43 303,06 75 000,00 75 000,00 173 670,50

LN32 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 7 123 258,16 8 157 000,00 8 157 000,00 6 761 843,25

LN34 RESULTAT EKSTERNE FINANS.TRANS. (E-F) 6 512 207,17 7 422 000,00 7 422 000,00 6 000 501,94

LN35 Motpost avskrivninger -5 508 638,00 -4 848 000,00 -4 848 000,00 -4 738 546,00 

LN36 NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -3 132 210,89 403 000,00 -882 000,00 -5 894 826,04 

LN38 Bruk av tidligere års mindreforbruk -1 165 859,68 0,00 0,00 -2 200 905,05 

LN39 Bruk av disposisjonsfond -556 114,50 -1 455 000,00 -120 000,00 -364 770,16 

LN40 Bruk av bundne fond -552 458,20 -350 000,00 -225 000,00 -334 353,91 

LN41 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 -1 424 448,23 

LN42 SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -2 274 432,38 -1 805 000,00 -345 000,00 -4 324 477,35 
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

LN44 Overført til investeringsregnskapet -2 010 579,54 0,00 0,00 2 990 696,92

LN46 Avsetninger disposisjonsfond 4 918 859,68 1 225 000,00 900 000,00 4 859 353,28

LN47 Avsetninger til bundne fond 1 122 701,02 177 000,00 177 000,00 1 053 393,51

LN48 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00

LN49 SUM AVSETNINGER (K) 4 030 981,16 1 402 000,00 1 227 000,00 9 053 443,71

LN51 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK (I+J-K) -1 375 662,11 0,00 0,00 -1 165 859,68 
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAPET

  Regnskap 2010
Reg. budsjett 

2010
Oppr. budsjett 

2010 Regnskap 2009

LN03 Salg av driftsmidler og fast eiendom -41 529,00 -20 000,00 0,00 -42 319,00 

LN05 Overføringer med krav til motytelse -10 700 340,00 -4 390 000,00 -4 250 000,00 -3 678 336,00 

LN09 SUM INNTEKTER (L) -10 741 869,00 -4 410 000,00 -4 250 000,00 -3 720 655,00 

LN11 Lønnsutgifter 89 189,58 0,00 0,00 55 006,60

LN12 Sosiale utgifter 9 598,05 0,00 0,00 1 504,97

LN13 Varer og tj. som inngår i egen tj.prod. 8 752 195,59 8 282 000,00 15 700 000,00 11 962 583,47

LN14 Tjenester som erstatter egen tj,prod. 0,00 0,00 0,00 8 000,00

LN15 Overføringer -2 010 579,54 0,00 0,00 2 669 489,27

LN18 SUM UTGIFTER (M) 6 840 403,68 8 282 000,00 15 700 000,00 14 696 584,31

LN20 Avdragsutgifter 4 421 773,00 540 000,00 540 000,00 687 607,20

LN21 Utlån 1 020 000,00 1 020 000,00 500 000,00 650 000,00

LN22 Kjøp av aksjer og andeler 984 233,00 977 000,00 0,00 499 038,00

LN23 Dekning av tidligere års udekket 7 312 254,17 0,00 0,00 0,00

LN24 Avsatt til ubundne investeringsfond 764 000,00 0,00 0,00 120 000,00

LN25 Avsatt til bundne fond 1 254 686,00 550 000,00 0,00 757 548,00

LN26 Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 2 662 581,50

LN27 SUM FINANSIERINGSTRANS. (N) 15 756 946,17 3 087 000,00 1 040 000,00 5 376 774,70

LN28 FINANSIERINGSBEHOV (O=M+N-L) 11 855 480,85 6 959 000,00 12 490 000,00 16 352 704,01

LN29 Bruk av lån -6 512 679,00 -5 557 000,00 -11 950 000,00 -9 132 000,00 

LN30 Mottatte avdrag på utlån -1 356 873,79 -540 000,00 -540 000,00 -1 200 558,86 

LN32 Overført fra driftsregnskapet 2 010 579,54 0,00 0,00 -2 990 696,92 

LN33 Bruk av disposisjonsfond -1 198 000,00 -862 000,00 0,00 -2 901 448,23 

LN34 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 

LN35 Bruk av bundne fond -3 842 000,00 0,00 0,00 -8 000,00 

LN37 SUM FINANSIERING (R) -10 898 973,25 -6 959 000,00 -12 490 000,00 -16 352 704,01 

LN38 UDEKKET/UDISPONERT (S=O-R) -956 507,60 0,00 0,00 0,00
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

KOSTRA-OVERSIKT BALANSEN

  Regnskap 2010 Regnskap 2009

LN01 SUM ANLEGGSMIDLER (A) 306 085 877,65 289 381 619,36

LN02 Faste eiendommer og anlegg 137 162 520,00 132 885 402,00

LN03 Utstyr, maskiner og transportmidler 23 357 225,00 22 300 461,00

LN04 Utlån 8 735 683,65 9 142 047,36

LN05 Aksjer og andeler 5 334 390,00 4 350 157,00

LN051 Pensjonsmidler 131 496 059,00 120 703 552,00

LN06 SUM OMLØPSMIDLER (B) 24 200 655,83 21 583 684,21

LN07 Kortsiktige fordringer 11 734 248,33 8 854 213,19

LN071 Premieavvik 7 346 464,00 6 173 606,00

LN11 Kasse, postgiro, bankinnskudd 5 119 943,50 6 555 865,02

LN12 SUM EIENDELER (A + B) 330 286 533,48 310 965 303,57

LN13 EGENKAPITAL (C) -93 166 320,61 -77 000 121,32 

LN14 Disposisjonsfond -9 171 883,34 -6 007 138,16 

LN15 Bundne driftsfond -3 940 068,79 -3 369 825,97 

LN16 Ubundne investeringsfond -764 962,14 -962,14 

LN17 Bundne investeringsfond -2 659 281,96 -5 246 595,96 

LN171 Endr.i regnsk.prinsipp som påvirker AK(drift) 2 211 909,92 2 211 909,92

LN18 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 375 662,11 -1 165 859,68 

LN19 Udekket i investeringsregnskapet 2 721 171,60 9 076 918,17

LN21 Kapitalkonto -80 187 543,79 -72 498 567,50 

LN22 SUM LANGSIKTIG GJELD (D) -228 182 323,00 -221 979 720,00 

LN221 Pensjonsforpliktelse -143 650 727,00 -132 924 002,00 

LN25 Andre lån -84 531 596,00 -89 055 718,00 

LN26 SUM KORTSIKTIG GJELD (E) -8 937 889,88 -11 985 462,25 

LN28 Annen kortsiktig gjeld -8 937 889,88 -11 985 462,25 

LN29 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C +D+E) -330 286 533,49 -310 965 303,57 

LN30 SUM MEMORIAKONTO 0,00 0,00

LN31 Ubrukte lånemidler 2 283 277,00 5 095 956,00

LN33 Motkonto for memoriakontiene -2 283 277,00 -5 095 956,00 
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Dyrøy kommune Årsregnskap 2010

Noteopplysninger
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Dyrøy kommune Årsregnkapet 2010

Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6)

Organisering av kommunens virksomhet

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og 
anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av 
anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året 
enten de er betalt eller ikke.

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder 
(KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Dyrøyseminarsenteret KF og Senja Avfallsselskap IKS avlegger selvstendige regnskaper som ikke inngår i 
kommunens drift- og investeringsregnkskap. Det vises til note 4 og 6 for nærmere opplysninger om kommunens 
økonomiske forhold til disse virksomhetene.

Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt 
løsning i KRS nr. 2.

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære organisasjon, med 
unntak av Dyrøyseminarsenteret KF som er organisert som et kommunalt foretak, renovasjon som drives 
gjennom et interkommunalt samarbeid iht. kommunloven § 27 med de øvrige kommunene i regionen - Senja 
Avfallsselskap IKS
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR § 5 nr. 1)

31.12.2010 31.12.2009 Endring

 kr    24 200 655  kr     21 583 684 
 kr      8 937 890  kr     11 985 462 
 kr   15 262 765  kr       9 598 222  kr      5 664 543 

Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum

Anskaffelse av midler :
 kr   109 258 661 
 kr     10 741 869 
 kr                    -   
 kr   120 000 530  kr  120 000 530 

Anvendelse av midler :
 kr   105 122 881 
 kr       6 840 404 
 kr     13 549 264 
 kr   125 512 549  kr  125 512 549 

Anskaffelse - anvendelse av midler  kr     (5 512 019)

 kr     (2 812 679)
 kr     (8 324 698)

 kr      5 664 543 
 kr   (13 989 241)

5 508 638kr        
611 051kr           

7 869 552kr        
13 989 241kr     13 989 241kr     

 

Endring arbeidskapital i balansen 
Differanse (forklares nedenfor)

Avskrivinger
Renteinntekter, avdrag utlån (drift)
Bruk av lån, avdrag formidl.lån (investering)

Forklaring til differanse i arb.kapital :

Balanseregnskapet :

Arbeidskapital

Sum anskaffelse av midler

    Utgifter investeringsregnskap
    Utgifter driftsregnskap

    Inntekter driftsregnskap
    Inntekter investeringsregnskap
    Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap

    Utbetalinger ved eksterne 

2.1   Omløpsmidler
2.3   Kortsiktig gjeld

Sum anvendelse av midler
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Dyrøy kommune Årsregnskapet 2010

Note 2  Pensjon (FKR § 5 nr. 2)

Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Regnskapsføring av pensjon

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP SPK Andre
Forventet avkastning pensjonsmidler 6,00 % 5,35 %
Diskonteringsrente 5,00 % 5,00 %
Forventet årlig lønnsvekst 3,35 % 3,35 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering  3,35 % 3,35 %

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2010 2009
Årets pensjonsopptjening, nåverdi 6 442 048 5 826 116
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 7 334 854 7 811 171
 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -6 568 768 -6 730 580
Administrasjonskostnader 369 436 362 250
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 7 577 570 7 268 957
Betalt premie i året 9 188 147 8 047 438
Årets premieavvik -1 610 577 -778 481

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser, akkumulert premieavvik (F § 13-1, E)

Arb.giveravg. Arb.giveravg.

Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12. 143 060 919 589 808 132 924 002  
Pensjonsmidler pr. 31.12. 131 496 059 120 703 552  
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12. 11 564 860 589 808 12 220 450 0

Årets premieavvik -1 610 577 -778 481
Sum premieavvik tidligere år (pr. 01.01.) 5 870 921 302 711 5 535 168 285 562  
Sum amortisert premieavvik dette året 494 632 25 226 442 733 22 579  
Akkumulert premieavvik pr. 31.12 4 754 976 327 937 5 199 420 308 141

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik (tall i hele 
tusen)

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) 
som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen  omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og 
uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra 
NAV.

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra 
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte 
enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to 
størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal 
inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen over de neste 15 årene.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som 
henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

2010 2009
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Spesifikasjon av estimatavvik
Pensjons- Pensjons- Pensjons- Pensjons-

midler forpliktelser midler forpliktelser
Faktiske midler/forpliktelser (31.12. forrige år) -108 216 316 143 115 004 -102 718 565 139 024 668
Estimerte midler/forpliktelser (01.01. dette år) 113 292 841 148 820 462 110 576 225 136 787 345
Årets estimatavvik (01.01.) 5 076 525 -5 705 458 7 857 660 2 237 323

Akkumulert avvik tidligere år (01.01. dette år) 7 410 710 16 476 047 82 388 15 415 585
Amortisert avvik dette år -832 482 -718 039 -529 338 -1 176 861
Akkumulert estimatavvik 31.12 dette år 11 654 753 10 052 550 7 410 710 16 476 047

2010 2009
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Note 3   Kommunens garantiansvar (FKR § 5 nr. 3)

Utløper
Gitt overfor - navn Adresse 2010 2009 dato
Dyrøyhallen AL Brøstadbotn 169 581kr        207 431kr        2016
Dyrøy Boligstiftelse (15953073) Brøstadbotn 1 095 160kr     1 133 280kr     2023
Dyrøy Boligstiftelse (15912965) Brøstadbotn 1 206 450kr     1 258 430kr     2023
Dyrøy Boligstiftelse (15308297) Brøstadbotn 1 141 508kr     1 215 216kr     2023
Dyrøy Boligstiftelse (Komm.bankenBrøstadbotn 1 610 520kr     1 655 260kr     2046
Dyrøy Vekst Brøstadbotn 2 338 042kr     2 384 057kr     2044
Dyrøy Menighet Brøstadbotn 90 000kr          110 000kr        2017
Sum garantiansvar 7 651 261kr     7 963 674kr     

Proratisk ansvar for gjeld Senja Avfallsselskap IKS - 5,3 % av lånegjelden
SND 3 864kr            2013
Sparebank1 NN (2240)  12 628kr           2012
Sparebank1 NN (2241) 167 933kr         2015
Sparebank1 NN (2242) 100 421kr         2015
Sparebank1 NN (2244) 63 721kr          2016
Kommunalbanken (20090380) 1 462 885kr     1 751 781kr     2018
Kommunalbanken (20090381) 2 862 000kr     3 192 000kr     2028
Kommunalbanken (20100405) 477 000kr        -kr                    2020
Sum Senja Avfall IKS 5 150 452kr     4 943 781kr     
Sum kommunenes garantiansvar 12 801 713kr   13 446 153kr   

Note 4  Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og 
             samarbeid jf. kommuneloven §§ 11 og 27 (FKR § 5 nr. 4)

31.12. 2010 31.12. 2009
Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld
Kortsiktige poster
Dyrøyseminarsenteret KF 2 737 243kr    -kr                    1 568 800kr     -kr                      
Dyrøy Vekst 817 545kr       -kr                    1 828 764kr     -kr                      
Dyrøy Boligstiftelse -kr                   -kr                    4 477kr            -kr                      
Sum kortsiktige poster 3 554 788kr    -kr                    3 402 041kr     -kr                      

Beløp pr. 31.12.

Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i 
kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Garantier gitt overfor ansatte, 
sosialklienter etc. skal også opplyses.
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Note 5   Aksjer og andeler i varig eie (FKR § 5 nr. 5)

Eierandel i
Eventuell 
markeds-

Balanseført 
verdi

Balanseført 
verdi

Selskapets navn selskapet verdi 31.12.2010 31.12.2009

Hurtigruten Group ASA (7581) 0 % 580 000kr      -kr               580 000kr      
Ibestadforbindelsen (4) 1 000kr          1 000kr          
Forsvarslev.Nord AS (1) 5 000kr          5 000kr          
INKO AS (5) 1 250kr          1 250kr          
Dyrøy Utleiebygg AS 50 000kr        50 000kr        
Troms Adventure AS 21 000kr        21 000kr        
Kveøyforbindelsen AS (4) 1 000kr          1 000kr          
Biblioteksentralen AS (2) 600kr             600kr             
Utv.senter Midt-Troms (3) 15 000kr        15 000kr        
Senja Avfallsselskap 146 600kr      146 600kr      
Dyrøy Boligstiftelse 50 000kr        50 000kr        
Nord-Norsk Helsesenter(3) 1 500kr          1 500kr          
Dyrøyhallen (60) 6 000kr          6 000kr          
Bjarkøyforbindelsen (20) 5 000kr          5 000kr          
Arvid Hansens Minnest 35 000kr        35 000kr        
Egenkapitalinnskudd-KLP 2 133 322kr   1 856 089kr   
Dyrøy Energi AS 759 000kr      752 000kr      
Dyrøy Mat A/S (80) 580 000kr      580 000kr      
Sør-Troms Kommunerev. IKS 70 000kr        70 000kr        
Dyrøy Vekst AS 800 000kr      100 000kr      
Studiesenteret Finnsnes AS 6 909kr          6 909kr          
BBFT  AS (16000) 16 000kr        16 000kr        
Senja Næringshage AS 50 209kr        50 209kr        

Sum 5 334 390kr   -kr               4 350 157kr  
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Note 6 Avsetning og bruk av fond (FKR § 5 nr. 6)

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2010 2009
Avsetninger 8 060 247kr    12 593 573kr    
Bruk av avsetninger 7 265 432kr    10 344 622kr    
Til avsetning senere år -kr                   -kr                     
Netto avsetninger 794 815kr       2 248 951kr      

Disposisjonsfond
Beholdning 01.01 6 007 138kr    4 414 003kr      
Bruk av fondet i driftsregnskapet 556 114kr       364 770kr         
Bruk av fondet i investeringsregnskapet 1 198 000kr    2 901 448kr      
Avsetninger til fondet 4 918 859kr    4 859 353kr      
Beholdning 31.12 9 171 883kr    6 007 138kr      
Bundne driftsfond
Beholdning 01.01 3 369 825kr    2 658 783kr      
Bruk av fondene i driftsregnskapet 552 458kr       334 354kr         
Bruk av fondene i investeringsregnskapet -kr               8 000kr             
Avsetninger til fondene 1 122 701kr    1 053 396kr      
Beholdning 31.12 3 940 068kr    3 369 825kr      
Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01 962kr              962kr                
Avsetninger til fondene 764 000kr       120 000kr         
Bruk av fondene i investeringsregnskapet -kr               120 000kr         
Beholdning 31.12 764 962kr       962kr                
Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01 5 246 596kr    4 489 048kr      
Avsetninger til fondene 1 254 686kr    757 548kr         
Bruk av fondene i investeringsregnskapet 3 842 000kr    -kr                 
Beholdning 31.12 2 659 282kr    5 246 596kr      
Likviditetsreserve drift
Beholdingn 01.01 -kr               (1 274 448)kr     
Avsetninger likviditetsreserve drift -kr               (150 000)kr        
Bruk av likviditetsreserve drift -kr               (1 424 448)kr     

-kr               -kr                 
Likviditetsreserve investering
Beholdingn 01.01 -kr               2 662 581kr      
Avsetninger likviditetsreserve investering -kr               -kr                 
Overført fra driftsregnskapet -kr               238 133kr         
Bruk av disposisjonsfond -kr               1 424 448kr      
Bruk av likviditetsreserve investering -kr               1 000 000kr      

-kr               -kr                 
Negative avsetninger vises med - foran.
Eventuelle ytterligere opplysninger gis om spesifikke fond avsatt til konkrete forhold og frie fond ellers 
som er av allmenn interesse, spesielt når det oppstår endringer i forutsetninger og 
aktualitet for disse fondene.
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Note 7   Kapitalkonto (FKR § 5 nr. 7)

DEBET KREDIT
Saldo 01.01 (underskudd i kapital) 0,00 72 498 567,50

Debetposter i året:
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 0,00 10 888 500,00
Avskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 5 508 638,00 0,00
Nedskrivning: Eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler 45 980,00

Avskriving fordringer 20 656,00

Salg aksjer/andeler 0,00 707 000,00
Nedskrivning aksjer/andeler 0,00  
Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0,00 277 233,00

Avdrag på utlån - driftsregnskapet 48 338,96 43 303,06
Avdrag på utlån - investeringsregnskapet 1 400 671,81 1 020 000,00
Avskrivning på utlån - driftsregnskapet 0,00 8 224 122,00
Avskrivning på utlån - investeringsregnsk. 0,00

Bruk  av lånemidler 6 512 679,00

Endring pensjonsforpliktelser (økning) 10 726 725,00 0,00
Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0,00 10 792 507,00

Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 0,00

Balanse 31.12 (kapital) 80 187 543,79 0,00
104 451 232,56 104 451 232,56

Saldo 01.01 (kapital)

Kreditposter i året:

Oppskrivning fast eiendom/anlegg

Kjøp av aksjer/andeler

Endring pensjonsmidler (økning)

Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler

Urealisert kursgevinst utenlandske lån

Balanse 31.12 (underskudd i kapital)

Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)

Oppskrivning av aksjer/andeler

Utlån - driftsregnskapet
Utlån - investeringsregnskapet
Avdrag på eksterne lån

Aktivert egenkapitalinnskudd KLP
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NOTE  8  -  INVESTERINGER  I  NYBYGG  OG  NYANLEGG.

Regnskap Reg. budsj. Oppr. Avvik 

2010 2010 budsj. budsjett/regnsk.

Investeringer 8 851 056 8 282 000 15 700 000 569 056

Dekn. tidl. års regnskap 7 282 000 0 0 7 282 000

Avsetninger til  fond 1 314 000 550 000 0 764 000

Sum finansieringsbehov 17 447 056 8 832 000 15 700 000 8 615 056

Finansiering:

Lån -5 215 679 -4 260 000 -11 450 000 -955 679

Salg av anleggsmidler -41 529 -20 000 0 -21 529

Andre tilskudd -10 700 340 -4 390 000 -4 250 000 -6 310 340

Ek fra fond -491 000 -162 000 0 -329 000

Udekket i investeringsregnsk. -998 508 0 0 -998 508

Sum finansiering -17 447 056 -8 832 000 -15 700 000 -8 615 056

Avvik investering/finansiering 0 0 0 0

NOTE 9  ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP

År Utgift Inntekt

Utbetalte feriepenger 1993 2 579

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtak 1994 0

Påløpte renter 2001 866

Varebeholdning 2001 0

Kompensasjon for mva 2001 0 505

Obligasjoner 2001 0 0

Innlemming av lærlingetilskudd 2003 0

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 728
Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp (alle tall i hele tu 3 445 1 233

Dette framkommer i balansen på følgende kontoer 31.12.2010 31.12.2009

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 2 212 2 212

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0

Sum 2 212 2 212

Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipper i 2010.

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2010 av følgende poster:

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i 
regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til 
egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført 
direkte mot kontoer for endring av regnskapsprinsipp.
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NOTE  10  - SELVKOSTOMRÅDER

Retningslinjer H-2140 -  Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunal regnskapsstandard, pkt 3.2.2

Vann:

Ansvar Tekst   Regnskap 2010
432 Vannanlegg

1 036 086,00
Inndir. driftsutgifter - 2% av funksjon 100, 110, 120, 121 og 130 144 000,00
Kalkulatoriske rentekostnader - internrentesats Norske statsobligasjoner 210 000,00
Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 940 540 075,00
Andre inntekter 8 013,00
Gebyrgrunnlag 1 922 148,00

Gebyrinntekter vann 1 466 430,00

Dekningsgrad: 76,3 %

Avløp:

Ansvar Tekst  Regnskap 2010
433 Avløpsanlegg

494 190,00
Inndir. driftsutgifter - 2% av funksjon 100, 110, 120, 121 og 130 144 000,00
Kalkulatoriske rentekostnader - internrentesats Norske statsobligasjoner 97 000,00
Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 940 160 000,00
Andre inntekter 8 013,00
Gebyrgrunnlag 887 177,00

Gebyrinntekter avløp 615 452,00

Dekningsgrad: 69,4 %

Slam:

Ansvar Tekst  Regnskap 2010
434 Slambehandling

384 780,00
Inndir. driftsutgifter - 25% av direkte kostnader 96 195,00
Kalkulatoriske rentekostnader - internrentesats Norske statsobligasjoner 0,00
Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 940 0,00
Gebyrgrunnlag 480 975,00

Direkte kostnader fra regnskapet 2010:

Direkte kostnader fra regnskapet 2010:

Direkte kostnader fra regnskapet 2010:
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Gebyrinntekter slambehandling 419 872,00

Dekningsgrad: 87,3 %

Avfallssektoren:

Ansvar Tekst   Regnskap 2010
435 Renovasjon

1 903 000,00
Inndir. driftsutgifter - 2% av funksjon 100, 110, 120, 121 og 130 144 000,00
Kalkulatoriske rentekostnader - internrentesats Norske statsobligasjoner 6 000,00
Kalkulatoriske avskrivninger ansvar 940 0,00
Gebyrgrunnlag 2 053 000,00

Gebyrinntekter renovasjon 2 066 676,00

Dekningsgrad: 100,7 %

OPPSUMMERT:

Inntekter Kostnader Over-(+)/underskudd(-)

Årets 
dekkningsgrad i 

%
Vann 1 466 430,00 1 922 148,00 -455 718,00 76,3 %
Avløp 615 452,00 887 177,00 -271 725,00 69,4 %
Slam 419 872,00 480 975,00 -61 103,00 87,3 %
Renovasjon 2 066 676,00 2 053 000,00 13 676,00 100,7 %

Praktisering av selvkostprinsippet - Behandling av overskudd eller under-
skudd i selvkostregnskapet - bruk av fond:
Kommunen kan fremføre et overskudd fra selvkosttjenesten til senere år (innenfor et 3 - 5-
årsperspektiv). I praksis må dette skje gjennom et bundet driftsfond. Selvkostfondets
funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostader slik at gebyrene kan holdes stabile.

Investeringskonstnadene må fordeles jevnt over investeringens levetid. Investeringer i 
anleggsmidler kan ikke finansieres av selvkostfondet.

Ut fra ovestående kalkyle vil det ikke være overskudd på noen av områdene i 2010. 
  
Det er ikke opprettet selvkostfond for noen av selvkostområdene.

Resultat 2010

Direkte kostnader fra regnskapet 2010:
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Note 11 Betinget utfall, samt hendelser etter balansedagen
Ingen kjente hendelser.

Note 12  Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor

Årsverk

  
2010 2009
585 000kr   550 000kr       

-kr               -kr                  
585 000kr   550 000kr       

-kr               -kr                  

Rådmannen har fast godtgjøring. Det foreligger ingen etterlønnsavtale. Rådmannen har pensjons-
avtale i KLP`s fellesordning tilsvarenende øvrige kommunalt ansatte, dog med særaldersgrense.

Ordføreren er tilknyttet pensjonsordningen for tillitsvalgte med 16 års opptjeningstid.
Alderspensjonen kan tas ut ved fylte 65 år, og utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget ved full
opptjening. Ordføreren er innvilget 3 måneders etterlønn.

Revisorhonorar:

Note 13   Langsiktig gjeld og avdrag

(-formidlingslånene) pr  01.01.2010:

Årets avskriving Sum gjeld
5 508 638 76 634 522

3 770 464
3 252 349

518 115

Ut fra ovenstående er det betalt for lite avdrag 2010.
Det er avsatt kr 550 000 til kortsiktig gjeld for ekstraordinært avdrag.

Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf. kommuneloven (koml) § 50 nr. 7, ved å beregne minste tillatte 
avdrag på lån etter en forenklet formel. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert med sum 
anleggsmidler (jf. Koml. § 50 nr 1 og 2) multiplisert med årets avskrivnnger i driftsregnskapet. Denne 
forenklede formelen gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte 
anleggsmidler.

 

111 962 838

Minumumsavdrag:

Lønn og annen godtgjørelse til rådmann

 

Lønn, godtgjørelse andre tilknyttede verv ordfører

 

Ordfører

Betalte avdrag:

Lønn, godtgjørelse andre tilknyttede verv rådmannen

Anslag for lite betalt:

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret var ca. 110. Det har ikke vært særlig endringer de siste tre årene.

Kommunens revisor er Sør Troms Kommunerevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisjon utgjør kr 242 
000.  Dette omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Lønn og godtgjørelse til rådmann og ordfører:

Bokf.varig dr.middel

Sum årets avskriving/Sum bokført verdi varige driftsmidler (- ikke avskrivbare) pr 01.01 x sum gjeld

Tekst
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Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2010 31.12.2009
Lån til selvkostområdene i kommunen 
    Vann - og avløpssektoren 0 0
    Andre selvkostområder 0 0
Lån til kirkelige formål 0 0
Startlån og formidlingslån 8 379 12 489
Andre utlån 0 718
Ubrukte lånemidler 2 283 5 096
Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 73 870 70 753
Kommunens totalte langsiktige gjeld 84 532 89 056

Langs.gjeld Gj.sn.
31.12.2010 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : kr        38 670 5,20 %
Langsiktig gjeld med flytende rente : kr        45 862 2,60 %

Type lån
Fast/    

flytende
Låndegjeld 
31.12.2010

Rente pr 
01.01

Rente pr 
31.12

(Alle talt oppgitt i hele tusen)

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

Gjeldens fordeling:
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Note 14  Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
               Udekket udisponert i investeringsregnskapet

Regnskapsår Mer-forbruk
Mindre-
forbruk

2007 0 1 524 243
2008 0 2 200 905
2009 0 1 165 859
2010 0 1 375 622

0 6 266 629

Regnskapsår Udekket Udisponert
2007 0 0
2008 9 076 918 9 076 918
2009 9 076 918 9 076 918
2010 2 721 172 2 721 172

20 875 008 20 875 008

Udekket/udisponert i investeringsregnskapet skal gjøres opp i påfølgende år etter vedtak i
kommunestyret.

Note 15  Samlet ekstern gjeldsforpliktelse

31.12.2010 31.12.2009
Dyrøyseminarsenteret KF 0 0
Sør Troms Kommunerevisjon IKS
Sjenja Avfall IKS (5,3 %) 5 150 4 988

5 150 4 988

Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som 
følger:

Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som 
følger:

Gjennom kommunens 5,3 % eierandel i Senja Avfall IKS, hefter kommunen iht. lov om interkommunale 
selskaper for en andel av selskapets forpliktelser. Selskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende 
overfor selskapet. Sannsynligheten for at kommunen må innfri selskapets forpliktelser vurderes til å være 
liten.

Foretak/samarbeid

Det står kommunestyret fritt å disponere årets mindreforbruk

Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I 
tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jf. note 12, har kommunen ansvar for 
følgende gjeldsforpliktelser:

Investeringsregnskapet er i 2010 gjort opp med et udekket beløp på kr 956 508 som skyldes at det er tatt 
opp mindre lån enn budsjettert. Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2011 ved bl.a. sluttfinansiering av 
ombyggingen av barnehagen og utbedringen av skolen. 
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Note 16  Netto driftsresultat
2010 2009

Netto driftsresultat iht. årsregnskapet 3 132 211 5 894 826

    - Bruk av bundne fond -552 458 -334 353
   + Avsetning til bundne fond 1 122 701 1 053 393
Korrigert netto driftsresultat til kommunens driftsaktivitet 3 702 454 6 613 866

Note 17  Korringering av momskompensasjon i investeringsregnskapet
 
Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet inntektsføres i driftsregnskapet og har
normalt vært tilbakeført til investeringsregnkapet ved årsavslutningen. Dette blir en utgift i driftsregnskapet.

Ved gjennomføring av bredbåndsprosjeket i perioden 2007 - 2010 har momsspørsmålet vært behandlet
etter reglene om momskompensasjon, og dermed utgiftsført i driftsregnskapet ved overføring til investerings-
regnskapet. 

Ved avslutning av prosjektet i 2010 ble håndteringen av momsspørsmålet aktualisert, og kommunen forela 
probemstillingen for Skatteetaten. Konklusjonen ble at  håndteringen av merverdiavgiften skulle gjennomføres  
som ved beregning av merverdiavgiften ved omseting av varer og tjenester - alminnelig mva regler.

Endring av regnskapsprinspp for mva behanlingen av bredbåndsprosjeket er gjennomført i regnskapet for
2010, med tilbakevirkende kraft fra 2007. Tidligere utgiftsført momskompensasjon i driftregnskapet for årene
2007 - 2009 er i regnskapet  for 2010 tilbakeført og fremkommer som inntektsført beløp - totalt om lag 3,8 mill.

Tilsvarende beløp er avregnet etter reglene om merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester og vil totalt 
sett ikke gi noen nettovirkning.

For at netto driftsresultat skal gi økonomisk informasjon om hvordan driften 
i kommunen har vært siste år, må det korrigeres for følgende forhold: 
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Andre oppstillinger
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Dyrøy kommmune Årsregnskap 2010

BALANSEN 2010

EIENDELER

  Regnskap 2010 Regnskap 2009

210 Kasse, postgiro, bankinnskudd

21000001 Kassa 21 911,00 41 424,50

21000002 Kassa - legekontoret 200,00 200,00

21000003 Kassa - skoleetaten 300,00 300,00

21020001 Foliokonto 4796.07.00003 1 943 480,37 2 775 736,49

21020004 Arrangement 32 892,74 84 508,95

21020006 Konto 47960901025 3,00 193,00

21020010 OCR innbetaling 705 710,98 1 176 292,82

21020015 OCR- Eik Inkasso 20 952,00 102 527,00

21020300 Gavefond - H/S 34 456,41 81 704,26

21098001 Forskuddstrekk bank 2 360 037,00 2 292 978,00

5 119 943,50 6 555 865,02

213 - 217 Kortsiktige fordringer

21310001 Fordringer mot staten 6 484 806,00 4 088 538,00

21310010 Momskompensasjon 0,00 9 920,00

21314005 MVA - oppgjør 115 568,00 247 737,00

21450001 Andre kommuner 294 698,00 293 501,00

21450003 Dyrøyseminarsenteret KF 2 737 242,76 1 568 799,52

21450004 Dyrøy Boligstiftelse 0,00 4 477,09

21570001 Diverse debitorer 949 787,15 1 903 331,15

21575001 Agresso fakturering 1 120 259,75 650 006,38

21575100 Restanser Libro Faktureri 11 883,00 42 144,00

21575110 Øreavrunding fakturering -164,33 -179,56 

21599100 Internfakturering -1 433,00 112,60

21799001 Debitorer - lønn 6 800,00 30 050,81

21799003 Legekontoret - fordringer 14 801,00 16 905,20

21799004 Fordinger legetjenesten Sørreisa kommune 0,00 -1 130,00 

11 734 248,33 8 854 213,19

219 Premieavvik

21914001 Arb.avgift av premieavvik KLP 349 710,00 296 711,00

21914002 Arb.avgift av premieavvik STP 9 888,00 5 974,00

21941001 Premieavvik KLP 6 939 119,00 5 899 921,00

21941002 Premieavvik STP 47 747,00 -29 000,00 

7 346 464,00 6 173 606,00

220 Pensjonsmidler

22041001 Pensjonsmidler KLP 112 472 446,00 103 055 401,00

22041002 Pensjonsmidler STP 19 023 613,00 17 648 151,00

131 496 059,00 120 703 552,00

221 Aksjer og andeler

22170001 Hurtigruten Group ASA (7581) 580 000,00 580 000,00

22170003 Ibestadforbindelsen (4) 1 000,00 1 000,00
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  Regnskap 2010 Regnskap 2009

22170009 Forsvarslev.Nord AS (1) 5 000,00 5 000,00

22170010 INKO AS (5) 1 250,00 1 250,00

22170011 Dyrøy Utleiebygg AS 50 000,00 50 000,00

22170019 Troms Adventure AS 21 000,00 21 000,00

22170021 Kveøyforbindelsen AS (4) 1 000,00 1 000,00

22170051 Biblioteksentralen AS (2) 600,00 600,00

22170055 Utv.senter Midt-Troms (3) 15 000,00 15 000,00

22170056 Senja Avfallsselskap 146 600,00 146 600,00

22170057 Dyrøy Boligstiftelse 50 000,00 50 000,00

22170060 Nord-Norsk Hestesenter (3) 1 500,00 1 500,00

22170061 Dyrøyhallen (60) 6 000,00 6 000,00

22170062 Bjarkøyforbindelsen (20) 5 000,00 5 000,00

22170063 Arvid Hansens Minnest 35 000,00 35 000,00

22170064 Egenkapitalinnskudd-KLP 2 133 322,00 1 856 089,00

22170065 Dyrøy Energi AS 759 000,00 752 000,00

22170067 Dyrøy Mat A/S (80) 580 000,00 580 000,00

22170070 Sør-Troms Kommunerev. IKS 70 000,00 70 000,00

22170072 Dyrøy Vekst AS 800 000,00 100 000,00

22170073 Studiesenteret Finnsnes AS 6 909,00 6 909,00

22170074 BBFT  AS (16000) 16 000,00 16 000,00

22170076 Senja Næringshage AS 50 209,00 50 209,00

5 334 390,00 4 350 157,00

222 - 223 Utlån

22275002 Sosiallån 232 707,60 258 399,50

22275003 Formidlingslån Husbanken 8 172 520,74 8 509 394,53

22370001 Utlån næringsformål 330 455,31 374 253,33

8 735 683,65 9 142 047,36

224 Utstyr, maskiner og transportmidler

22499004 Bredbåndprosjektet 20 027 200,00 19 615 200,00

22499005 Biler hjemmetjenesten 779 360,00 691 040,00

22499007 EDB-utstyr Elvetun skole 9 529,00 84 229,00

22499008 Biler - vedlikeholdsavd. 325 186,00 200 386,00

22499011 Brannbil - 2010 470 000,00 0,00

22499013 Oppmålingsutstyr -01 604 750,00 631 500,00

22499014 OSK - inventar 6 400,00 12 600,00

22499015 EDB-anskaffelser 1 078 800,00 995 506,00

22499016 Brannvernutstyr -04 56 000,00 70 000,00

23 357 225,00 22 300 461,00

227 Faste eiendommer og anlegg

22799001 Utleiebygg III/Espejorda 0,00 317 967,00

22799002 Infrastr. utleiebygg II (Norstat) 213 000,00 230 750,00

22799003 Utleieboliger Finnlandsmoan 1 403 935,00 1 453 065,00

22799004 Skogplantemark 1,00 1,00

22799005 Utleiebolig Ringvn. 23 23 970,00 28 580,00

22799006 Ambulansestasjon 3 748 287,00 3 849 612,00

22799009 Eiend. Fokstad - grunnkjøp 87 300,00 87 300,00
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  Regnskap 2010 Regnskap 2009

22799014 Prestebolig Ringvn. 20 475 500,00 503 550,00

22799015 Utleiebolig Fossmovn. 19 150 850,00 161 625,00

22799016 Utleiebolig Ringvn. 5 58 452,00 64 297,00

22799017 Utleiebolig Ringvn. 9/11 1 795 400,00 1 877 100,00

22799018 Proconhallen Tverrvn. 20 141 925,00 146 705,00

22799019 Boliger Fokstad 1 245 825,00 1 305 150,00

22799020 Utleiebygg II Tverrvn. 10 1 420 480,00 1 467 760,00

22799022 Utleiebygg Ringvn. 18 1 125 600,00 1 165 800,00

22799023 Omsorgsbol. -99/Dyrøytunet 1 463 775,00 1 514 250,00

22799024 NORDAVINDSHAGEN 17 885 458,00 18 273 458,00

22799025 Utleieboliger Fredheim 130 720,00 141 615,00

22799026 Utleieboliger Korgedalen 1 628 178,00 1 671 028,00

22799801 Utleiebygg IV Fossmovn. 9 115 597,00 122 397,00

22799803 Dyrøy omsorgss. m/6 boliger 18 034 328,00 18 476 818,00

22799804 Carport handicapbuss -01 30 600,00 33 150,00

22799805 Brannstasjon 1 148 080,00 1 175 120,00

22799809 Kultursal v/Elvetun 1 024 244,00 1 053 694,00

22799810 Skolestue Vinje 1,00 1,00

22799811 Elvetun skole 12 527 534,00 12 561 839,00

22799813 Kommunestua Holm 1,00 1,00

22799814 Dyrøy barnehage 7 829 056,00 5 631 056,00

22799815 Utleiebygg IV Fossmovn. 9 681 500,00 705 000,00

22799816 Slamplass Espenes 1,00 1,00

22799819 Friluftsområde innland 1,00 1,00

22799827 Parkeringsplass Brøstad kirke 1,00 1,00

22799828 Leskur Bokbussen 1,00 1,00

22799829 Adm.bygg Dyrøytunet 10 364 240,00 10 688 280,00

22799901 Solbu boligfelt 369 400,00 369 400,00

22799902 Bjørkebakk boligfelt 166 126,00 166 126,00

22799903 Skaubu boligfelt Espenes 169 160,00 169 160,00

22799904 Kastnes boligfelt 334 850,00 334 850,00

22799905 Brøstad boligfelt (11/5) 182 373,00 182 373,00

22799906 Veigrunn 3/114 1,00 1,00

22799907 Gangbru Brøstadbotn 2 038 098,00 2 038 098,00

22799908 Skoleidrettsplass Elvetun 139 200,00 139 200,00

22799909 Veilys 60 000,00 65 000,00

22799910 Vannverk Brøstad 1 506 630,00 1 691 055,00

22799911 Vannverk Dyrøya 527 100,00 602 400,00

22799912 Dyrøya vannv. 2. byggetrinn 2 630 720,00 2 806 095,00

22799913 Dyrøya vannv. 3. byggetrinn 531 780,00 563 055,00

22799914 Bjørkebakk vannverk 399 670,00 443 845,00

22799915 Espenes vann- og kloakkanlegg 1 343 910,00 1 448 960,00

22799916 Espenesbogen - kloakk 389 140,00 409 615,00

22799917 Kloakk Brøstad - Bergan 1 078 097,00 781 797,00

22799918 Nytt renovasjonsanlegg 182 051,00 182 051,00

22799919 Korgedalen boligfelt 712 000,00 712 000,00

22799930 Industrifelt "nordmoan" 1 038 334,00 1 038 334,00

22799931 Espenes industriområde 301 436,00 301 436,00

22799932 Espenes Industriområde 9 192 875,00 9 192 875,00
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  Regnskap 2010 Regnskap 2009

22799933 Finnlandsmoan industriomr. 1 131 236,00 1 131 236,00

22799934 Boligfelt Bjørkebakken 220 100,00 220 100,00

22799935 Sentrumsområdet 1 580 615,00 1 580 615,00

22799936 Utbyggingsomr. Dalgård 528 100,00 353 100,00

22799937 Sandvikveien, fast dekke 1 208 700,00 1 208 700,00

22799938 Betholmveien, fast dekke 526 000,00 526 000,00

22799939 Dyrøya vannverk -00 1,00 1,00

22799940 Finnefjellveien -00 417 610,00 417 610,00

22799941 Kommunale veier fra -01 5 299 296,00 4 775 656,00

22799942 Sentrumsplanen II fra -01 441 750,00 456 000,00

22799943 Vann - hovedplan 474 064,00 420 064,00

22799944 Grunnkjøp sentrum ("Tunstad") 520 000,00 520 000,00

22799945 Espenes Industriomr. - plasthall 0,00 679 000,00

22799946 Grunnkjøp sentrum ("Kafetomta" 52 000,00 52 000,00

22799947 Finnlandsnes Småbåthamn 2 898 370,00 2 958 750,00

22799948 Sentrumsplanen III fra -07 916 567,00 569 567,00

22799949 Veilys -07 1 202 709,00 1 235 209,00

22799950 Espenes Industriområde 6 535 710,00 6 701 195,00

22799952 Enovaprosjektet -09 - 10 5 084 900,00 657 900,00

22799953 Gang- og sykkelveier 78 000,00 78 000,00

137 162 520,00 132 885 402,00

GJELD OG EGENKAPITAL

232 - 234 Annen kortsiktig gjeld

23299001 Differanse lønn -1 670,00 0,00

23299003 Div.kreditorer -1 041 148,08 -67 297,00 

23299004 Div.gjennomgangsbeløp 5 233 256,63 1 250 526,23

23299008 Avsatt feriep. 10 / utbet 11 -6 174 576,81 -5 988 344,09 

23299009 A.g.a. avsatt feriep. 10 /utb.11 -315 562,50 -305 350,33 

23299104 Automatisk remittering -3 544 520,22 -3 935 635,73 

23299111 Dyrøy Båtforening -140 000,00 -140 000,00 

23314005 Skattetrekk -2 344 945,00 -2 299 199,00 

23314006 Arbeidsgiveravgift -576 770,60 -460 050,90 

23314007 Påleggstrekk 0,00 -5 157,00 

23341010 Midlert. pensjonstr. 2% KLP -669,81 -2 032,37 

23341011 Midlert. pensjonstr. 2% STP 156,77 163,52

23341015 KLP  arb.g.andel 0,00 -1,94 

23341016 STP arb.g.andel -0,08 -6 211,72 

23341020 OU - midler -31 440,18 -26 871,92 

-8 937 889,88 -11 985 462,25 

240 Pensjonsforpliktelse

24014001 Aa. nto. pensj.forpl. KLP -438 427,00 -398 606,00 

24014002 Aa. nto. pensj.forpl. STP -151 381,00 -180 980,00 

24041001 Pensjonsforpliktelser KLP -121 069 048,00 -111 686 472,00 

24041002 Pensjonsforpliktelser STP -21 991 871,00 -20 657 944,00 

-143 650 727,00 -132 924 002,00 
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  Regnskap 2010 Regnskap 2009

245 - 248 Andre lån

24519050 Lån Kommunalbanken -47 160 860,00 -46 501 209,00 

24619050 Husbanken - formidl.lån -7 615 273,00 -7 387 046,00 

24831050 Kommunekreditt -29 755 463,00 -35 167 463,00 

-84 531 596,00 -89 055 718,00 

251 Bundne driftsfond

25199046 Grøfting/nydyrking-jord -120,00 -120,00 

25199100 Tapsdekking - formidl.lån -30 900,00 -30 900,00 

25199102 Tilskudd skogsveier -10 000,00 -10 000,00 

25199106 HMS-tiltak - tilskott fra KLP -63 796,56 -63 796,56 

25199125 Næringsfondet -44 599,24 -115,22 

25199126 Miljø- og energiplan (2010) -25 000,00 0,00

25199148 Naturforvalt -4 160,00 -4 160,00 

25199151 Dyrøy Menighet - "tiltakspakke 2009" -13 000,00 -13 000,00 

25199189 "Det gode liv i nord" -141 000,00 0,00

25199202 Prosjektmidl.-grunnskolen -97 755,00 -97 755,00 

25199206 Elevrådsstipend -18 750,00 -18 750,00 

25199207 Kina-kontakt -3 264,00 -3 264,00 

25199211 Barnehagedrift -29 812,50 -29 812,50 

25199261 Vo - øremerket statstilskott -1 527 549,00 -1 212 000,00 

25199271 Øremerk.tilsk.barnehagen -504 071,00 -525 071,00 

25199272 Fond-F.moan-foreldre-mat -6 400,00 -6 400,00 

25199274 Ungdomsrådet -95 000,00 -95 000,00 

25199275 Nærmiljøsentral -79 750,00 -79 750,00 

25199276 "Nøkkel til biblioteket" -130 000,00 0,00

25199280 Skolefritidsordningen -9 105,00 -9 105,00 

25199292 Nye musikkinstrumenter -3 821,00 -3 821,00 

25199301 "Kvalifiseringsprogrammet" -443 000,00 -248 000,00 

25199311 Helsest. for ungdom -13 690,00 -13 690,00 

25199351 Boligtilsk. - tilpasning -66 850,00 -66 850,00 

25199352 Boligtilsk. - etablering -6 000,00 -6 000,00 

25199371 "Flink med folk i første rekke" -27 016,16 -142 000,00 

25199372 Kompetanseløftet -14 357,61 -50 000,00 

25199373 Møbler/utstyr til sykehjemmet -4 236,96 -40 000,00 

25199375 Fond sykehjem/Rubbås-gave -3 002,61 -41 165,23 

25199376 FYSAK-prosjektet -12 393,50 -12 393,50 

25199377 Fond PUH/Å. Pettersen-gave -35 000,00 -35 000,00 

25199392 LIN-prosjektet -7 942,04 -75 760,60 

25199395 "Personlig Assistent" -409 802,00 -239 000,00 

25199453 Astafjordprosjektet 0,00 -100 000,00 

25199502 Til friluftsområder -16 520,00 -16 520,00 

25199800 Kommunalt viltfond -30 166,36 -60 626,36 

25199801 Nettverksgruppe - gjeldsrådgiving -12 238,25 -20 000,00 

-3 940 068,79 -3 369 825,97 

253 Ubundne investeringsfond

25399002 Ubundet invest.fond -764 962,14 -962,14 

-764 962,14 -962,14 
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  Regnskap 2010 Regnskap 2009

255 Bundne investeringsfond

25599100 Barnehagebygg -3 643,70 -3 643,70 

25599120 Formidlingslån - eo avdrag -595 359,15 -3 829 673,15 

25599121 Formidlingslån - årlig balansering -139 000,00 0,00

25599132 Næringsformål -263 520,11 -263 520,11 

25599180 Bredbånd -20 000,00 -20 000,00 

25599427 Finnlandsmoan industriområde -550 000,00 0,00

25599439 Utearealer/bygg og anlegg 0,00 -42 000,00 

25599935 Aksjesalg -1 087 759,00 -1 087 759,00 

-2 659 281,96 -5 246 595,96 

256 Disposisjonsfond

25600050 Fomannskapets tiltaksf. -919 834,09 -733 834,09 

25600060 Overskudd 2006/2007 -2 493 681,67 -2 416 821,99 

25600093 Taps.-formidl.lån f.97 -300 000,00 -300 000,00 

25600094 Taps.-formidl.lån e.98 -265 000,00 -265 000,00 

25600102 Rentefond -1 015 381,67 -15 381,67 

25600106 Arbeidsmiljøtiltak 2011 -50 000,00 0,00

25600122 Egenkapitalinnskudd KLP -2 466,00 -2 466,00 

25600133 Utviklingsfond (eksterne tilsk.) -2 268 269,91 -1 884 384,41 

25600180 Bredbåndprosjektet -60 000,00 0,00

25600201 A. Hanssens dok.senter -74 250,00 -74 250,00 

25600211 Barnehagedrift -300 000,00 -300 000,00 

25600281 Anlegg og lokaler - idrettshallen -40 000,00 0,00

25600370 PLO - ekstrabevilgning 2010 -380 000,00 0,00

25600402 Vedlikeholdsfond -1 000 000,00 0,00

25600454 Revefelle Dyrøya -3 000,00 -15 000,00 

-9 171 883,34 -6 007 138,16 

258 Endring i regnskapsprinsipp som påv AK (drift)

25810005 Prinsippendringer drift 2 211 909,92 2 211 909,92

2 211 909,92 2 211 909,92

2595 Regnskapsmessig mindreforbruk

25950001 Regnskapsm. mindreforbruk -1 375 662,11 -1 165 859,68 

-1 375 662,11 -1 165 859,68 

2597 Udekket i investeringsregnskapet

25970001 Udekket i invest.regnskapet 1 764 664,00 9 076 918,17

25970002 Udekket i invest.regnskapet 2010 956 507,60 0,00

2 721 171,60 9 076 918,17

2599 Kapitalkonto

25990001 Kapitalkonto -80 187 543,79 -72 498 567,50 

-80 187 543,79 -72 498 567,50 

2910 Ubrukte lånemidler

29100001 Formidlingslån 763 370,00 1 283 370,00

29100009 Div. investeringsf. 2009 0,00 524 679,00

29100180 Bredbåndprosjektet 0,00 1 130 000,00
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Rådfinannen

Til
Kommunestyret i Dyrøy kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Dyrøy kommune, som består av balanse per 31. desember 2010,
driftsregnskap som viser kr 65.332.804,94 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr I .375.662.11, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

.idnanismisjonssielens ansvar.far årsregnskapet

AdmiMstrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremsfilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. og for slik intern
kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Rel!isors oppgaver og plikter

Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av var revisjon. Vi har
gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge.
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav
og planlegger ou gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder esent ig feil informasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant tbr kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er
å uttbrme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter ouså en
vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
utarbeidet a‘ ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsreanskapet.

Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for  år
konklusjon.

Grunnlog!thr konklusion Ined forbehold.

A:
Kommunestyret har i sak 27/10 vedtatt å dekke egenkapitalinnskuddet i KLP ved bruk av lån. Dette er
i strid med kommuneloven § 50 som kun tillater investeringer i bygninger. anlegg og varige
dritismidler til eget bruk finansien med lån. Bruk av lån i kommuneregnskapet skulle følgelig vært
redusert med kr 277.000.- og investeringsregnskapet skulle vært gjort opp med et okt udekket beløp på
kr 277.000.-:
Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foreiaksrepistesrge5t

77 08 95 30Sor-Trums keunnunere‘ ision IKS Radhuset , 9440 Evenskjer 886 767 862

Po:ahok. 1 “) E-postadresse Mobil Bankkonto Kontoradresse Njo5egan

, /4“, 1  en-khl ik(120 skaoland kormuune.no 913 18 153 4760 16 52184 Po.hoks 77, 9355 Sjo  egan
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Sor-Troms kommunerevisjon IKS
Sk:niland Gratangen Ihestad LavangenSalangen/Bardu/DyroyMjarkoy

kontorsted ENenskjer

Var dato

I 2.04.11

2 av 2
Vår relOranse

1926/11/0071

13:
Etter § 4 i tbrskrift om arsbudsjett er det kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett. Videre freingar i
§ 11 at kommunestyret selv vedtar endringer i årsbudsjettet hvor det etter § 15 ikke kan vedtas
endringer etter utløpet av det aret regnskapet gjelder.

Ved desisjon av regnskapet for 2009 i sak 17/2010 vedtok kommunestyret at oserskuddet på
kr 1.115.859.69 avsettes til disposisjonsfond uten at beløpet fremkommer i budsjettvedtak.

Eormannskapet har i sak 17.2011 vedtatt avsetninger med til sammen kr 2.730.000,-. Belopet er avsatt
t i I disposisjonstbnd uten budsjettbehandling i kommunestyret.

Konklusjon med fintehold

Etter var mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnitt
'"Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forkrifter og gir i det alt
vesent lige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøy kommune per
31. desember 2010. og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med lov, forskrifi og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon (un Inuksjettet

Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at, med unntak av forholdet
omtalt i avsnittet -Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, at de disposisjoner som ligger til
grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett.

KonkluVon om drsheretningen

Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
arsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon wn registrering og dokumentasj on

Basert pa ar revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
- Afiestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
infonnasjon-, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

;Indre lorhold

Merserdiavgiften tilknyttet bredbåndsprosjektet er korrigert fra kompensasjonsordningen til reglene
om merverdiavgift Ved omsetning av varer og tjenester. Det vises til note 17.

Einn Roar Sorensen
revisjonssjet
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Dyrøy kontrollutvalg

Dyrøy kommunestyre

Melding om vedtak i kontrollutvalget den 27. april 2011.

Sak 03/11 Dyrøy kommunes regnskap 2010
Kontrollutvalget har i møte 27.04.2011 behandlet årsregnskapet og årsmelding for Dyrøy
kommune 2010.
Enstemmig vedtak:

De fremlagte kommentarer fastsettes som kontrollutvalgets uttalelse til Dyrøy kommunes
regnskap for 2010.

Brøstadbotn, 27. aprt172011

j CL

Odd Olav Pedersen
Sekretariat

Gjenpart til: Dyrøy formannskap
Sør-Troms kommunerevisjon IKS

DYRØY KOMMUNE

Saksne:§:
Lopen!.:1Dok.nr.:

2 8 APR 2011

;S.beh.:

Kepi:

Ark. kode P:

Ark. kode S:
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM DYRØY KOMMUNES
REGNSKAP FOR 2010

0. Innledning

Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7 fremgår at når
kontrollutvalget blir forelagt revisjonsberetningen av revisor, skal utvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas i kommunestyret. Uttalelsen avgis ti1 kommunestyret. Kopi av
uttalelsen skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.

Revisjonsberetning skal avgis av revisor uten ugrunnet opphold, og senes 15. april i det
påfølgende år. Underskrevet regnskap er datert 29.03.11 og årsmelding 30.03.11, mens fristene
er henholdsvis 15.02 og 31.03. Det er svært viktig at det jobbes med rutinene knyttet til regnskap
slik at fristen overholdes.

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskonnnuner § 4, skal kontrollutvalget påse at denne blir fulgt opp. Det skal også rapporteres
om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.
Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader er
fulgt opp.

1. Regnskapet

Kommunen legger fram et regnskap med et netto driftsresultat på 3,1 Mkr.

Netto driftsresultat viser overskudd fra årets drift etter netto renteutgifter/avdrag er trukket
fra, men før det er tatt hensyn til interne fmansieringstransaksjoner. Netto driftsresultat er en
viktig indikator på kommunens økonomiske handlefrihet.

Netto driftsresultat er ikke påvirket av de interne finansieringstransaksjonene. øremerket
tilskudd som periodiseres v/avsetning til bundne fond vil gi et positivt tilskudd til netto
driftsresultat. Tilsvarende vil utgifter i driftsregnskapet finansiert med bundne driftsfond belaste
netto driftsresultat.

Kommunen har investert for 6,8 Mkr i 2010, mens det var budsjettert 8,3 Mkr i
investeringer. 1 tillegg kommer avsetninger, utlån, kjøp av aksjer, dekning av tidligere
underskudd og avdrag, slik at totale utgifter i investeringsregnskapet er 22,6.

Det må vedtas dekning av underskudd i investernigsregnskapet kr 956.507,60 med tillegg av
tidligere underskudd kr 1.764.664,00.
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Revisjonsberetning

Grunnlag for konklusjon med forbehold.

Kommunestyret har i Sak 27/10 vedtatt å dekke egenkapitalinnskuddet i KLP med bruk av lån.
Dette er i strid med kommuneloven § 50 som kun tillater investeringer i bygninger, anlegg og
varige driftsmidler til eget bruk finansiert med lån. Bruk av lån i kommuneregnskapet skulle
følgelig vært redusert med kr 277.000,- og investeringsregnskapet skulle vært gjort opp med økt
udekket beløp på kr 277.000,-.

Etter § 4 i forskrift om årsbudsjett er det kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett. Videre
fremgår i § 11 at kommunestyret selv vedtar endringer i årsbudsjettet hvor det etter § 15 ikke kan
vedtas endringer etter utløpet av det året regnskapet gjelder.

Ved desisjon av regnskapet for 2009 i sak 17/2010 vedtok kommunestyret at overskuddet på
kr 1.115.859,69 avsettes til disposisjonsfond uten at beløpet fremkommer i budsjettvedtak.

Formannskapet har i sak 17/2011 vedtatt avsetninger med til sammen kr 2.730.000,-. Beløpet er
avsatt til disposisjonsfond uten budsjettbehandling i kommunestyret.

Konklusjon med forbehold

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnitt
"Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forkrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøy kommune per
31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Andre firhold

Merverdiavgiften tilknyttet bredbåndsprosjektet er korrigert fra kompensasjonsordningen til
reglene om merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester. Det vises til note 17.

Desisjon av regnskapet 2009

Under behandlingen av Dyrøy kommunes regnskap for 2009, kommunestyre sak 17/09,
vedtok kommunestyret følgende:
" • Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskap som kommunens regnskap for

2009.
Kommunestyre viser til revisjonsberetning og kontrollutvalgets merknader som
forutsettes ffilgt opp.
Årets regnskapsmessige overskudd avsettes til disposisjonsfond.
Kommunestyret tar til orientering at udekket post i investeringsregnskapet for 2008 vil
bli dekket inn når budsjetterte tilskudd og låneopptak blir utbetalt".
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4. Konklusjon

Dyrøy kommune legger fram et regnskap for 2010 med overskudd på kr 1.375.662,11.

Ved behandling av regnskapet må kommunestyret angi dekning av underskudd på
investeringsregnskapet med til sammen kr 2.721.171,11.

3
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Dyrøy kommune
 Den lærende kommune

Arkiv: 033

Saksmappe: 2007/23

Saksbehandler: Viktor K. Olsen

Dato: 02.05.2011

Saksframlegg

Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding 2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Kommunestyret 20.06.2011

Vedlegg
1 Dyrøy kontrollutvalg - melding om vedtak
2 Dyrøy kontrollutvalg - årsmelding 2010

Saksopplysninger

Årsmelding fra Dyrøy kontrollutvalg legges fram til kommunestyret for behandling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Ordførers innstilling:

Som rådmannens innstilling.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Dyrøy kontrollutvalg

Dyrøy kommunestyre

Melding om vedtak i kontrollutvalget den 27. april 2011.

Sak 04/11 Kontrollutvalgets årsmelding 2010
Enstemmig vedtak:  Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 oversendes kommunestyret.

Brøstadbotn, 27.

Odd Olav Pedersen
Sekretariat

011

V.DYRØY KOMMUNE

Saksnr.. §: 


lgpenr,:

2 8 Pd»rt 2011
I HeL:

Gjenpart til: Sør-Troms kommunerevisjon IKS Kopi:

Ark. kodo P:Q r32 .)

Ark. kode S:
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Årsmelding

2010

KONTROLLUTVALGET

Godkjent av kontrollutvalget i møte den 27. april 2011
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1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

1.1. Formål

I hht kommunelovens § 77 nr. 1 skal kommunestyret selv velge et kontrollutvalg til å
Forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne. Det er i
medhold av kommunelovens § 77 nr. 11 fastsatt forskrifter om kontrollutvalg av
Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med ikrafttredelsestidspunkt 01.07.04.

I forskriftenes § 1 er kontrollutvalgets virkeområde definert:
- Forskriftene regulerer kontrollutvalgets sammensetning, ansvar og

oppgaver, regler om saksbehandling m.m. som utfyller kommunelovens
§ 77.

1.2. Valg/Sammensetning

Av forskrifter om kontrollutvalg følger det at kontrollutvalget skal ha minst tre
medlemmer, og ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Videre er det knyttet visse forutsetninger til valgbarhet for medlemmene.

Kommunestyret valgte den 30.10.2007 følgende kontrollutvalg for perioden 2007-2011:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Leder: Sissel Ramfjord Paulsen Lisbeth Hind Tobiassen
Nestleder: Per Gunnar Cruickshank Berit Sivertsen Hanssen
Medlem: Torodd Espenes

2. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er ført møtebok og skrevet protokoll fra
møtene. Uskrift av møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, 1. varamedlem og
ordfører.

Møtene holdes for lukkede dører. Saksdokumenter og protokoller er offentlige i den grad
saker ikke er unntatt offentlighet i hht. lov eller forskrift.

1
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3.  KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av forskrifter om kontrollutvalg. De sentrale områder
her er:

Kap. 3

Kap. 4

Kap. 5

Alminnelige regler om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
§ 4 Tilsyn og kontroll.

-§ 5 Innhenting av opplysninger.

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
-§ 6 Regnskapsrevisjon.
§ 7 Uttalelse om årsregnskapet.
§ 8 Oppfølging av revisjonsmerknader.

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
-§ 9 Forvaltningsrevisjon.
§ 10 Plan for forvaltningsrevisjon.
§ 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon.
§ 12 Oppfølging av forvaltningrevisjonsrapporter.

Kap.6 Selskapskontroll
-§ 13 Selskapskontroll.
-§ 14 Selskapskontrollens innhold.
-§ 15 Rapportering av selskapskontrollen.

Kap. 7 Særlige oppgaver for kontrollutvalget
-§ 16 Valg av revisjonsordning. Valg av revisor.
§ 18 Budsjettbehandling.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2010

Kontrollutvalget har i 2010 avholdt 2 møter. Totalt er det behandlet 10 saker.

Kontrollutvalget holder seg videre orientert gjennom saksframlegg i de folkevalgte
organer i kommunen som sendes utvalgets medlemmer.

Oppfølging av saker behandlet i kontrollutvalget sikres gjennom særskilt statusoversikt.

2
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4.1 Dyrøy kommunes regnskap for 2009

Dyrøy kommunes regnskap ble behandlet i kontrollutvalget den 27. mai 2010,
sak 05/10.
Det ble fattet følgende vedtak:

I. De fremlagte kommentarer fastsettes som kontrollutvalgets uttalelse til
Dyroy kommunes regnskap for 2009.
Kontrollutvalget anser det som svært viktig at det arbeides med rutiner til
regnskap og årsmelding slik at fristene overholdes.
Underskuddet på investeringsregnskapet må dekkes.

Revisjonen avla revisjonsberetning den 20.05.2010. Revisjonen hadde ingen merknader til
regnskapet.

Under behandlingen av Dyrøy kommunes regnskap for 2009 i sak 17/10
vedtok kommunestyret følgende:

Dyrøy kommunestyre fastsetter det reviderte årsregnskap som kommunens
regnskap for 2009.
Kommunestyret viser til revisjonsberetningen og kontrollutvalgets
merknader som forutsettes fulgt opp.
Årets regnskapsmessige overskudd avsettes til disposisjonsfondet.
Kommunestyret tar tilorientering at udekket post i investeringsregnskapet for 2009
vil bli dekket inn når budsjetterte tilskudd og låneopptak blir utbetalt.

4.2 Forvaltningsrevisjonsprosjekt

På bakgrunn av kommunestyrets vedtatte plan for forvaltningsrevisjon 2008 — 2011 har
revisjonen gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Delegasjon av myndighet

Det ble fattet følgende vedtak i kontrollutvalget i sak 09/10:
Gjeldende reglement må fortløpende oppdateres.
Det må utarbeides økonomireglement.
Det må regelmessig utarbeides oversikt over delegert myndighet fra rådmannen.
Det må benyttes mal for delegasjonsvedtak hvor det vises til hjemmel.
Det må legges føringer på hva som er prinsipielle saker.
Det må vurderes om rapporteringen fra administrasjonen til politisk nivå er
tilfredsstillende jf mulighet for lovlighetskontroll.
Delegasjonene og tilhørende reglement må vedtas/fornyes minst en gang pr.
valgperiode, fortrinnsvis samtidig med budsjettvedtaket.

Kommunestyret sluttet seg til dette vedtaket i kommunestyre sak 38/10.

3
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4.3 Øvrige saker

Kontrollutvalget har i 2010 behandlet saker som det har fått seg forelagt, eller som er
initiert selv.

I løpet av året er det avgitt innstilling/vedtak til kommunestyret i 5 saker.

Kommunestyret sluttet seg i hovedsak til kontrollutvalgets innstilling i disse sakene.

Ordføreren har møterett i utvalget men har møtt i 2 møter i 2010.

5.  Oppsummering/konklusjon

Kontrollutvalgets aktivitet i 2010 har vært påvirket av nye forskrifter både for revisjon og
kontrollutvalg.

Samarbeidet med revisjonen har fungert godt i 2010.

Det er kontrollutvalgets oppfatning at dialogen med administrasjonen har vært god.

Statusoversikt over behandlede saker følger vedlagt.

Brøstadbotn 7. apriI12O10

(7cz4.4)<>"-----
isse amfjord Paujlen

leder

4
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STATUSRAPPORT
STATUSRAPPORT OVER SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET

2010

NR SAK STATUS

01/10 Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.2009 OK
02/10 Referater OK.
03/10 Kontrollutvalgets årsmelding 2009 OK — kommunestyre sak 18/10
04/10 Regnskap Dyrseminaret KF 2009 OK — kommunestyre sak 15/10
05/10 Dyrøy kommunes re nska 2009 OK — kommunestyre sak 17/10
06/10 Godkjenning av protokoll fra møte 27.05.2010 OK
07/10 Referater OK
08/10 Espenes Industriområde: Sluttrapport utbyggin OK — kommunestyre sak 37/10
09/10 Forvaltningsrevisjonsprosjekt; Delegasjon av

myndighet
OK — kommunestyret sak 38/10

10/10 Budsjett kontrollutvalget 2011 OK

5
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: 210

Saksmappe: 2011/138

Saksbehandler: Viktor K. Olsen

Dato: 05.05.2011

Saksframlegg

Økonomirapport 1 - 2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 43/11 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Vedlegg
1 Regulering drift juni 2011

Innledning

Legger med dette fram 1. rapportering pr 30. april 2011 med status på enkelte enhet. For noen 
enheter med flere ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljerte, og summert med 
forbruk på hvert ansvar. 

Driftsbudsjettet:

Økonomirapport rammeområde 1 – Sentraladministrasjon og fellesdrift

Tabellen viser nettoutgift pr ansvar:

Ansvar Ansvar 
Regnskap pr. 
30.04. 2011

Reg. budsj. 
2011

Forbruk 
i %

100 Komm/form/adm/hovedutvalg 228 874,75 1 142 000 20,0 

102 Eldrerådet 120,00 13 000 0,9 

104 Overformynderiet 16 678,40 79 000 21,1 

106 Arbeidsmiljøutvalget 66 290,00 180 000 36,8 

107 Kommune- og stortingsvalg 0,00 80 000 0,0 

108 Støtte politiske partier 0,00 35 000 0,0 

109 Kontrollutv/revisjon 128 050,00 297 000 43,1 

111 Rådmannskontoret 281 939,48 764 000 36,9 

112 Økonomiavdelingen 536 403,57 1 451 000 37,0 

115 Tiltakskonsulent 204 316,60 559 000 36,6 

121 Fellestjenesten 462 203,92 1 321 000 35,0 

122 Fellesutgifter 655 740,71 950 000 69,0 

123 EDB-drift 868 600,71 1 565 000 55,5 

131 Næringsfondet 0,00 0 0,0 

132 Næringsarbeid 53 284,50 328 000 16,2 
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133 Utviklingsfond 141 579,53 70 000 202,3 

136 Boligtiltak 112 000,00 300 000 37,3 

139 Dyrøy Vekst  (VTA) 400 269,80 323 000 123,9 

151 Kirkelig administrasjon 586 000,00 1 432 000 40,9 

152 Andre religiøse formål 0,00 21 000 0,0 

171 Tilleggs- og nye bevilgn. 9 000,00 440 000 2,0 

172 Tilfeldige utg./inntekter -3 500,00 40 000 -8,8 

179 Lønnsreg. alle ansvarsomr. 0,00 1 200 000 0,0 

180 Bredbåndprosjektet -16 204,24 -93 000 17,4 

189 Det gode liv i nord 141 201,62 0 

190 Drift i Nordavindshagen 46 531,85 128 000 36,4 

195 Dyrøyseminarsenteret 548 334,92 0 

198 Dyrøy 2017 (fra 08) 11 449,85 0 

5 479 165,97 12 625 000 43,4 

Ansvar 139, 189, 195 og 198 motregnes for faktisk utgift ved regnskapsavslutningen.

Ansvar 122 – Fellesutgifter: Premieavvik KLP og SPK er budsjettert med inntekt kr 178 000 på 
bakgrunn av prognose gitt av KLP og SPK høsten 2010. Nye beregninger vil foreligge i 
september når resultatet av lønnsoppgjøret er kjent. Posten foreslås regulert når oppdatert 
prognose mottas.

Ansvar 133 – Utviklingsfond: Forventet tilskudd til næringsutvikling ikke mottatt.

Ansvar 179 – Lønnsregulering alle ansvarsområdene: Årets budsjett er utarbeidet ut fra 
lønnsnivå før lokale lønnsforhandlinger høsten 2010. Detaljene i årets sentrale forhandlings-
resultat er ennå ikke mottatt, men et estimat på virkningene av rammen i oppgjøret tilsier at 
posten ved budsjetteringen er underestimert. Denne foreslås økt med kr 550 000. Årsvirkningen 
av de lokale forhandlingene og lønnsøkning i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne 
posten. Rådmannen har fullmakt til regulering til de enkelte ansvarsområdene innenfor rammen 
av budsjettet.

Økonomirapport rammeområde 2 – Barnehage, skole, SFO og kultursektoren

                                   MÅNEDSRAPPORT   ØKONOMI

Dato:   04.05.2011

Driftsenhet: Dyrøy barnehage

Ansvar i budsjettet: 211

Regnskap Reg. Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift             3 010 637 7 152 000 4 141 363 42 %

Inntekt             1 061 287 2 243 000 1 181 713 47 %

Netto utg./innt. 1 949 350 4 909 000

Fast lønn Vi skal pr i dag ha brukt 36,88 % av lønnsposten, men har brukt 37,67 %. Det 
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kommer i hovedsak av at vi har økt stryrerressursen med 20 %. I tillegg har vi 
tatt inn flere barn, og måtte dermed øke bemanningen. Vi har også et noe 
høyere forbruk på vikar da vi har hatt en del fravær.

Kommentarer.
Vi har en noe høyere forbruk både på lønn og vikarer.  Videre er det i 
forbindelse med oppstart av ny avdeling en del utgifter. Vi har ikke full oversikt
pr i dag, og vi tar derfor sikte på å komme med eventuelle budsjettreguleringer

ved utgangen av august.

Generelt. Vi følger nøye med regnskapet til barnehagen, og pr i dag ligger vi greit an.  

Dato: 4.5.2011

Rosmari Forsberg

enhetsleder

                                   MÅNEDSRAPPORT   ØKONOMI
Sendes rådmann og økonomileder pr. epost.
Dato: 29.apr.11
Driftsenhet: Elvetun
Ansvar i budsjettet: 231

Regnskap
pr. i dag

Budsjett 2011 Restbudsj. Forbruk 
i %

Utgift 4 530 734,41 13 318 000 8 787 266 34

Inntekt -103 311 -855 000 -751 689 12

Netto utg./innt. 4 427 423 12 463 000 8 035 577 36

Kommentarer.

Fast lønn ligger 2,91 under estimert forbruk; utgjør ca. kr. 25.000.

Lønn ped.personale ligger 0,90 over estimert forbruk; utgjør ca. kr. 75.000.

Skolen skal ned med timeforbruket fra høsten av.

Pensjon og arbeidsgiveravgift ser ok ut

Tiltak.

Ingen

Konklusjon.
Skolen har kontroll på budsjettet.

Gunn Tove Olsen
enhetsleder skole/SFO

                                   MÅNEDSRAPPORT   ØKONOMI
Sendes rådmann og økonomileder pr. epost.
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Dato: 29.apr.11
Driftsenhet: SFO
Ansvar i budsjettet: 232

Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk 
pr. i dag hele året i %

Utgift 244 036,71 611 000 366 963 40

Inntekt -85 427 -170 000 -84 573 50

Netto utg./innt. 158 610 441 000 282 390 36

Kommentarer.

Sfo har et overforbruk på ca kr. 30.000. 

Dersom antall brukere fortsetter på samme nivå også i høsthalvåret, vil vi hente ca 
kr 30 - 35 000 mer i brukerbetaling enn det som er budsjettert.

Tiltak.
Det vurderes om det er mulig å redusere voksentettheten på noen av øktene.

Konklusjon.
Budsjettet er under kontroll.

Gunn Tove Olsen
Enhetsleder skole/SFO

Drift av Nordavindshagen og kultursektoren
Det forventes aktivitet innenfor vedtatt budsjett med unntak av ansvar 272 Bibliotek hvor avtalt 
interkommunalt biblioteksamarbeid ikke kom i gang som forutsatt i 2010, og mottatte bidrag fra 
samarbeidspartnere ble periodisert til 2010.

Økonomirapport rammeområde 3 – NAV, helse og pleie- og omsorgssektoren

                                  MÅNEDSRAPPORT   ØKONOMI

Sendes rådmann og økonomileder pr. epost.

Dato:   10.05.2011

Driftsenhet: NAV Dyrøy

Ansvar i budsjettet: 301,302,352,353

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 604 064 1 806 000 1 201 936 33 %

Inntekt 104 135 477 000 372 865 22 %

Netto utg./innt. 499 929 1 329 000 829 071 38 %

Fast lønn 

Kommentarer. NAV leder har gått gjennom regnskapet pr april. Forbruket på alle 
poster ser så langt ut til å være innenfor budsjettet, når regulering 
for lokale 
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forhandlinger 2010 reguleres. Sosialhjelpsutgiftene ligger på 
budsjett, men i 
april har en del langtidsmottakere kommet i arbeid, så det ser bra 
ut så langt.
Budsjettet for kvalifiseringsprogrammet åpner for en deltaker til 
fra juni av.

Dato: 10.05.2011

enhetsleder Håkon Einar Haug

ØKONOMIRAPPORT 1/ FORBRUKSRAPPORT APRIL 2011
HELSESTASJONEN (311). 

Sendes rådmann/enhetsleder økonomi per epost. 
Dato: 26.04.11, Driftsenhet: Helsestasjonen, Ansvar i budsjett: 311

Regnskap Budsjett Restbudsj.

pr. i dag hele året

Utgift 169 073 530 000 360 927

Inntekt 0 8 000 8 000
Netto 
utg./innt. 169 073 522 000 352 927

Utgifter:
10100 – Lønn: Forbruk: 37,40 %. Lønn for april er kjørt – 37,4 % rett i overkant av 
”prosentnøkkel” på 36,88 %.  

11020 – Faglitteratur/abonnement; forbruk på 1972,- er innkjøp av litteratur til prosjektet 
”Samsn@kk”, under ansvar 311, funksjon 233. 
    

Inntekter:
16251 – Salg av medisiner: Det er solgt for kr. 1750,- i 2011 – dette er ikke registrert enda i 
Agresso. Det er budsjettert med kr 4000,- i inntekt. Det største salget av medisiner gjøres på 
sommer (reisevaksinering) og på høsten (influensavaksinering). 

17090 – Ref. fra Staten; det er foreløpig ikke sendt inn noen refusjoner til HELFO (for 
svangerskapskontroller). 

Kommentarer/tiltak; ingen spesielle tiltak iverksettes. Helsestasjonens regnskap er oversiktlig 
og det er dekning innenfor eget budsjett for alle poster. 

Brøstadbotn 26.04.11
Lotte Ingvardsen
Helsesøster
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                               MÅNEDSRAPPORT   ØKONOMI 

Dato:   Regnskap pr.20 april 2011

Driftsenhet: Sykehjemmet

Ansvar i budsjettet: 371

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 5 346 214 14 985 000 9 638 786 36 %

Inntekt 837 150 3 428 000 2 590 850 24 %

Netto utg./innt. 4 509 064 11 557 000

Utgifter Utgiftspostene ser ut til å avvike lite fra budsjettet.

Totalt sett er utgiftspostene under kontroll. Noe mer sykefravær først på året.  
Dette er nå under kontroll. Noen utgiftsposter er stor p.g.a. etterslep på 
refusjoner.

Inntekter Inntektsposter har alltid etterslep. Det er derfor for tidlig å konkludere.

Reguleringsforslag: Ingen

Driftsenhet: Hjemmetjenesten

Ansvar i budsjettet: 372

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 3 766 087 10 280 000 6 513 913 37 %

Inntekt 255 668 645 000 389 332 40 %

Netto utg./innt. 3 510 419 9 635 000

Utgifter
Det er ekstrahjelps posten som drar forbruket opp. Dette skyldes uforutsette 
tiltak.

Det er ennå for tidlig å forutse om det blir nødvendig med budsjettendringer her.

Inntekter Her er det etterslep. Forventer å oppnå budsjett.

Reguleringsforslag: Ingen

Driftsenhet: Kjøkken og vaskeri

Ansvar i budsjettet: 375

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 717 805 2 626 000 1 908 195 27 %

Inntekt 225 441 715 000 489 559 32 %

Netto utg./innt. 492 364 1 911 000

Utgifter Det forventes ikke store avvik her.
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Inntekter Enheten føler med, om inntektene er budsjettert rett. Ennå for tidlig å vurdere.

Reguleringsforslag: Ingen

Driftsenhet: Møteplassen

Ansvar i budsjettet: 376

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 118 042 377 000 258 958 31 %

Inntekt 9 926 18 000 8 074 55 %

Netto utg./innt. 108 116 359 000

Utgifter Det forventes ingen avvik.

Driftsenhet: Tiltak funksjonshemmede

Ansvar i budsjettet: 377

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 86 676 376 000 289 324 23 %

Inntekt 0 0 0

Netto utg./innt. 86 676 376 000

Utgifter Tiltakene som rettes mot psykisk helse kan muligens gi økt behov utover året.

Det er likevel for tidlig å se om det gir behov for budsjettendringer.

Reguleringsforslag: Ingen.

Driftsenhet: Psykiatriprosjektet

Ansvar i budsjettet: 391

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 998 645 3 320 000 2 321 355 30 %

Inntekt 0 0 0

Netto utg./innt. 998 645 3 320 000

Utgifter Utgiftsposten er i balanse.

Reguleringsforslag: Ingen
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Driftsenhet: Personlig assistent

Ansvar i budsjettet: 395

Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk 

pr. i dag hele året i %

Utgift 93 437 475 000 231 563 20 %

Inntekt 2 527 250 000 247 473

Netto utg./innt. 90 910 225 000

Utgifter Utgiftene er i balanse.

Inntekt Inntektene blir redusert med 150.000,- p.g.a. redusert tilskudd fra RO

Reguleringsforslag: Inntektsposten må budsjettreguleres. Tilføres 150.000,-

Brøstadbotn 20.04.11
Eli Karine Pedersen

Økonomirapport rammeområde 4 – Teknisk sektor.
Forbruksrapporten tar utgangspunkt i registrert forbruk pr. utgangen april mnd 2011

Ansvar 402 vedlikeholdstjenesten

11710 Drift biler.
Budsjett = kr. 80 000,- Forbruk pr. 30.04.2011 = kr. 77 000,-
Budsjettet må reguleres opp med min. 50 000,- Bør vurdere utskifting av slitte biler, de gamle 
koster nåp for mye i vedlikehold.

10320 Engasjement
Budsjett = kr. 0                 Forbruk pr. 30.04.2011 = kr. 86 000
Lønn til (Pål Johansen) som skal refunderes av Menigheten.

Ansvar 403 Renholdstjenesten

10200 Vikarer andre formål
Budsjett = 40 000,-          Forbruk pr. 30.04.2011 = kr. 32 500,-
Vikarbehov skyldes sykdom. Noe kan dekkes inn gjennom budsjettert kr. 10 000,- fra post 
10300 Ekstrahjelp samt refusjoner fra Nav.

Forbruk energi. EL-kraft og Fjernvarme

Nordavindshagen har forbruk pr. 30.04.2011 på kr. 41 000,- og budsjett på kr. 68 000,-
Sannsynlig at dette skyldes utvidet aktivitet i bygget og budjettet bør derfor økes med kr. 
40 000,-

Espenes industriområde har forbruk pr. 30.04.2011 på kr. 20 000,- og budsjett på kr. 5 000,-
El-kraftforbruket skal betales av leietaker.
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Ansvar 413 Omsorgssenteret
Grunnet frostskader på ventilasjonsanlegg kommer vedlikeholdspostene til å bli overskredet
Budsjetttert kr. 200 000,- Forbruk kr. 100 000,- Ikke klart hvor mye som trenges i tillegg.

Ansvar 433 Avløpsanlegg

Budsjettert kr. 150 000,-  Forbruk kr. 90 000,-
Tiltakende problemer på avløpsanlegg Espenes har medført behov for å bygge vei til anlegget.
Behov for å øke budsjettet med ca. 50 000,-

Geir Fjellberg
enhetsleder
Enhet teknisk

Økonomirapport rammeområde 9 – Fellesfinansiering m.v.
Ansvar 911 Skatt: Skatteinngangen så langt ligger 3,3 % under fjoråret, men om lag 3 % over
anslaget for 2011.

Ansvar 931 Renter og Ansvar 932 Avdrag: Rådmannen foreslår å redusere postene på grunn av 
ekstraordinært avdrag i 2010 og vi forventer at nye låneopptak på investeringer kan tas opp sent i 
året. 

Investeringsbudsjettet:
Det er i investeringsbudsjettet for 2011 avsatt en reserve på 2 mill kroner for ikke vedtatte 
investeringsprosjekter. Formannskapet vedtok i møte 20.09.2010 sak 57/10 innkjøp av KomTek 
System for forvaltning innen teknisk sektor. Innkjøpet er gjort i 2011, og totalkostnaden beløper 
seg til om lag kr 160 000. Oppgradering av kommunens regnskapssystem har vært utsatt i flere 
år. Det var for inneværende år foreslått oppgradering av kommunens regnskapssystem samt at 
forberedelser til elektronisk fakturabehandling skulle gjennomføres. Det er innhentet tilbud fra 
leverandøren av regnskapssystemet og de foreslåtte oppgraderingene viser en totalkostnad på 
nesten kr 400 000. I tillegg foreslås oppgradering av eksisterende servere og flytting av 
fagsystemer innenfor pleie- og omsorgssektoren. Det foreslås avsatt kr 700 000 til investeringer 
på ansvar 123 fra ansvar 172 for innkjøp av nevnte systemer. 

Formannskapsvedtak sak 23/11 i møte 14.03.2011 innebærer en økning på kr 250 000 på vedtatt 
investeringsbudsjett på barnehageutbyggingen for omlegging av avkjøring/vei til barnehagens 
parkeringsplass, oppgradering av leke-/utearealer og vognrom. Finansiering ved bruk av 
disposisjonsfond.

Formannskapet har i møte 21.02.2011 sak 19/11 vedtatt bygningsmessige renoveringstiltak i 
Utleiebygg II, Tverrveien 10 (“Revegården”) innenfor en ramme på kr 500 000. Finansiering ved 
bruk av disposisjonsfond. Justering ved samlet budsjettregulering.

I investeringsbudsjettet for 2011 er det vedtatt bygging av lager/industrihall på Finnlandsmoan 
industriområde, ansvar 427. Saken ble på nytt behandlet i kommunestyret i møte 07.02.2011 sak 
6/11 hvor det ble vedtatt endringer av prosjektet med økning av den totale investeringsrammen 
med kr 600 000. Vedtatt finansiering ved bruk av fond og budsjettregulering ved samlet 
justering. Rådmannen foreslår bruk av avsetning på bundet investeringsfond og disposisjonsfond 
til formålet.
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Revisjonen anmerket i revisjonsrapporten for regnskapet 2010 at bruk av lån ved egenkapital-
innskudd i KLP ikke var i samsvar med kommuneloven. Kommunestyret har i budsjettet for 
2011 vedtatt bruk av lån til samme formål. Rådmannen foreslår at finansieringen endres til bruk 
av disposisjonsfond.

Rapportering finansforvaltning 1. tertial: 

Bakgrunn for saken:
I henhold til ny finansforskrift fastsatt av KRD 9. juni 2009 skal kommunene ha et eget 
finansreglement. Dyrøy kommunestyre vedtok finansreglement 19.04 2010 sak 10/10, og 
reglementet trådte i kraft fra 01.07.2010.

Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og lav 
netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.

Det er også utarbeidet rutiner for rapportering av finansforvaltningen. I henhold til vedtatt 
reglement skal rådmannen i tillegg til rapporteringen ved årsavslutningen avgi 2 rapporter for 
finansforvaltningen pr år til kommunestyret. Rådmannen velger å avlegge denne sammen med 
ordinær økonomirapportering.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser pr 30.04.2011:
Langsiktig gjeld med fast rente: 37 787 793 44,7 %
Langsiktig gjeld med flytende rente: 46 678 050 55,3 %

Oversikt over lån:
Type lån Fast/Flytende    Gjeld pr 30.04 Rente pr 30.04

Husbanken Formidlingslån Flytende 7 932 540 2,77
KLP Kreditt Formidlingslån Flytende    589 150 2,85
KLP Kreditt Investeringslån Fast           28 388 813 5,35
Kommunalbanken Investeringslån Fast 9 398 980 4,79
Kommunalbanken Investeringslån Flytende           38 156 360 2,70
Nibor 3 mnd 2,62

Det er i 2011 tatt opp et nytt lån i Husbanken på kr 500 000 for videre utlån. Det er ikke tatt opp 
nye eller refinansiert lån til investeringer. Vedtatt låneopptak til investeringer i 2011 er kr 
22 530 000.

Kommunens ledige likviditet er plassert på foliokonto i Sparebanken Nord Norge i henhold til 
hovedbankavtalen.

Det er ikke gjort endringer i vilkårene for kommunens låneportefølje siden regnskapsavlegget pr 
31.12.2010.

Den flytende renten på kommunens låneportefølje er til enhver tid i samsvar med markedsrenten.

Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser, vesentlige 
markedsendringer og endring i risikoeksponering: Kommunen har i dag rentebinding på om lag 
45 % av låneporteføljen. Gjeldende bindingsavtaler på 37,7 mill. utløper i november 2011 for 9,3 
mill. mens de resterende 28,4 mill. utløper i desember 2012. Rådmannen vurderer fortløpende 
fordelingen på bakgrunn av prognoser fra Norges Bank og andre analytikere. Det forventes en
fremtidig økning i rentenivået. Rådmannen vil vurdere ytterligere binding ved låneopptak til 
årets investeringer.
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Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i 
finansreglementet: Kommunen har ikke vedtatt avdragsutsettelser. Et fortsatt gunstig rentenivå 
vil kunne nyttes til avsetning til fremtidige renteøkninger eller til ekstraordinære avdrag på 
løpende lån.

Vurdering av finansforvaltningen:
På bakgrunn av ovenstående analyse anser rådmannen at kommunen har holdt seg innenfor 
retningslinjene i finansreglementet.

Administrasjonens vurdering

Rapportene over viser et driftsbudsjett en må kunne si så langt i år drives med stor grad av 
kontroll.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2011 

Enst. vedtatt som ordførers innstilling.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2011

1. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering.

2. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark.

3. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik:
Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn.
02010.123.120 EDB-utstyr 700 000
09100.123.120 Bruk av lån 700 000

02000.172.180 Inventar utstyr -700 000
09100.172.180 Bruk av lån -700 000

02350.411.221 Ombygging/rehabilitering 250 000
09400.411.221 Bruk av disposisjonsfond 250 000

02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000
09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond   500 000

02340.427.325 Nybygg/nyanlegg 600 000
09400.427.325 Bruk av disposisjonsfond   260 000
09510.427.325 Bruk av bundne invest.fond   340 000

09100.935.325 Bruk av lån -300 000 Red. lån
09400.935.325 Bruk av disp.fond   300 000

Rådmannens forslag til vedtak:

4. Økonomirapporten og rapporteringen om finansforvaltningen tas til orientering.

5. Framlagte forslag til regulering av driftsbudsjettet for 2011 vedtas, jmf vedlagt regneark.
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6. Investeringsbudsjettet foreslås regulert slik:
Art/Ansvar/Funksjon Økt utgift Økt inntekt Merkn.
02010.123.120 EDB-utstyr 700 000
09100.123.120 Bruk av lån 700 000

02000.172.180 Inventar utstyr -700 000
09100.172.180 Bruk av lån -700 000

02350.411.221 Ombygging/rehabilitering 250 000
09400.411.221 Bruk av disposisjonsfond 250 000

02350.421.325 Ombygging/rehabilitering 500 000
09400.421.325 Bruk av disposisjonsfond   500 000

02340.427.325 Nybygg/nyanlegg 600 000
09400.427.325 Bruk av disposisjonsfond   260 000
09510.427.325 Bruk av bundne invest.fond   340 000

09100.935.325 Bruk av lån -300 000 Red. lån
09400.935.325 Bruk av disp.fond   300 000

Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Ansvar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader
art budsjett utgift inntekt regulering

151 Kirkelig administrasjon

14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 432 000 -400 000 1 032 000 Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK

14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 032 000 60 000 1 092 000 Kjøp/drift kirkegårdsprogram -  FS sak 3/11

14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 1 092 000 60 000 1 152 000 Økning ord. tilskudd 2011 - FS sak 21/11

19400 380 Bruk av disp.fond 0 0 -60 000 -60 000 Økning ord. tilskudd 2011 - FS sak 21/11

171 Tilleggs- og nye bevilgn.

14901 190 Tilleggs-/ny bevilgning 317 000 -60 000 257 000 Kjøp/drift kirkegårdsprogram -  FS sak 3/11

14901 190 Tilleggs-/ny bevilgning 257 000 -7 000 250 000 Økt tilskudd Brøstadbotn IL - lysløype FS 106/10

179 Lønnstillegg

14909 190 Lønnsreg. alle ansvarsområdene 1 200 000 550 000 1 750 000

272 Bibliotek

17311 370 Tilskudd fra fylkeskommunen 0 85 000 85 000 Interkomm. biblioteksamarbeid -  tilbakeføring

17510 370 Ref fra kommuner 0 55 000 55 000 Interkomm. biblioteksamarbeid -  tilbakeføring

19400 370 Bruk av disp fond 0 -140 000 -140 000

DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING  DRIFT JUNI 2011.
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Ansvar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader
art budsjett utgift inntekt regulering

DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING  DRIFT JUNI 2011.

276 Diverse kulturarbeid

14710 380 Div. tilskudd priv./bedr. 15 000 7 000 22 000 Vedtak formannskapet 16.12.2010 - sak 106/10

301 Arbeidsmiljøutvalget

14760 233 Tilskudd krisesenter 100 000 17 000 117 000 Vedtak AR 21.03.2011 Budsjett 2011 - 

Krisesenteret Midt-Troms 

371 Sykehjemmet

10550 253 Lønn lærling 0 40 000 40 000 Lærling helsefagarbeider 1. halvår 30%

395 Personlig assistent

17091 254 Statstilskudd -250 000 150 000 -100 000

19520 254 Bruk av bundne driftsfond 0 -150 000 -150 000

402 Vedlikeholdstjenesten

10100 190 Fast lønn 1 028 000 400 000 1 428 000 Kirkegårdsarbeider overført teknisk avdeling DK

410 Administrasjonsbygg

16312 130 Leieinntekter ligningskontor -70 000 53 000 -17 000 Avtale om utleie oppsagt mvf 01.06.2011
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Ansvar/ Funk Betegnelse art Gjeldende Regulering Regulering Budsjett etter Merknader
art budsjett utgift inntekt regulering

DYRØY KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING  DRIFT JUNI 2011.

931 Renter m.v.

15030 Renter/omk. - løpende lån 3 700 000 -400 000 3 300 000

932 Avdrag

15130 Avdrag løpende lån 3 500 000 -260 000 3 240 000

7 000 -7 000
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: A20

Saksmappe: 2010/251

Saksbehandler: Øystein Rørslett

Dato: 19.05.2011

Saksframlegg

Elvetun skole - skoleeiers vurdering/tilstandsrapport 2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og omsorgsutvalget 27.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Vedlegg
1 Tilstandsrapport grunnskolen i Dyrøy 2010

Saksopplysninger

Opplæringsloven av 17.7.1998 m/forskrift  av 23.6.2006 stiller krav om at kommunestyret som 
skoleeier skal ha seg forelagt en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Denne tilstandsrapporten 
skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Som vedlegg følger tilstandsrapporten for 2010 som er en skolefaglig vurdering ført i pennen av 
rektor ved Elvetun skole. Dyrøy kommune har bare en skole.

Selve rapporten er utformet etter en mal som er utformet sentralt, og er etter anbefaling unntatt
offentlighet fordi statistikkene i rapporten bygger på små elevtall med fare for identifisering av 
enkeltelever/grupper.

Skolens ledelse, representant fra PPT og leder for FAU er invitert for å være til stede og delta i 
utvalgets drøftinger.

Administrasjonens vurdering

Rådmannen viser til de faglige vurderinger som er gitt i vedlagte rapport. Det er andre året en slik 
rapport legges fram for politisk behandling i Dyrøy kommune. Ved behandlingen av rapporten for 
2009 i OpOm, med fokus på tiltak for å forbedre læringsmiljøet i Elvetun skole, gjorde utvalget 
følgende vedtak:

1. OpOm tar framlagte tilstandsrapport til orientering.
2. Administrasjon og skolefaglig ledelse bes om å prioritere følgende tiltak for å forbedre 

læringsmiljøet:
- Kompetanse og kompetanseutvikling
- Samarbeid mellom utdanningsnivåene barnehage – grunnskole – videregående skole.
- Styrke skolefaglig ledelse
- Styrke bygningsmessig vedlikehold og vaktmestertjeneste.
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Disse tiltakene er forsøkt fulgt opp, bl a i budsjettet for 2011 hvor det bl a er satt av midler til 
kompetansetiltak og bygningsmessig opprustning av Elvetun skole, men her er fortsatt utfordringer 
på flere av de angitte punkter.    

Rapporten og det statistikkmaterialet som inngår gir fortsatt et noe blandet bilde, men med 
klare tegn til forbedringer sammenlignet med 2009. Rådmannen vil imidlertid understreke at 
vi må regne med Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.05.2011 

Omforent tillegg til pkt. 1.:
OpOm registrerer med glede den positive utviklingen på flere områder i rapporten.

Omforent justering til pkt 2.:
… arbeide videre med de tiltak som OpOm tidligere har prioritert, for å forbedre…

Rådmannens forslag til vedtak enst. vedtatt med de endringer nevnt over.

Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.05.2011

1. Framlagte tilstandsrapport for 2010 for Elvetun skole tas til orientering. OpOm registrerer 
med glede den positive utviklingen på flere områder i rapporten.

2. Administrasjonen og skolefaglig ledelse bes om å arbeide videre med de tiltak som OpOm 
tidligere har prioritert, for å forbedre læringsmiljøet i Elvetun skole. 

at resultatene vil svinge på grunn av små klassestørrelser.

Rådmannens forslag til vedtak:

3. Framlagte tilstandsrapport for 2010 for Elvetun skole tas til orientering.

4. Administrasjonen og skolefaglig ledelse bes om å arbeide vider med tiltak for å forbedre 
læringsmiljøet i Elvetun skole. 

Utvalgsleders innstilling:

Randi Lillegård Øystein Rørslett
utvalgsleder rådmann
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U.off  i hht. Off.l. § 13 første ledd, jf. FVL § 13 nr.1

TILSTANDSRAPPORT  FOR

GRUNNSKOLEN  I DYRØY   

2010
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Torsdag 19. mai, 2011

Tilstandsrapport for grunnskolen

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte.

Disse har ansvar for utarbeidelse av årlig tilstandsrapport:

 Kommuner
 Fylkeskommuner
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
 Private skoler med rett til statstilskudd

Rapport om tilstanden i opplæringen

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste 
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene.

Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er 
formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det 
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem

Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har 
fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i 
grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt 
opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene.

Krav til innhold i tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan 
bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data 
fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, 
men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp 
konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som er satt opp.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2008-2009), s. 24, at tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger 
knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, 
innholder ikke særskilt data om voksne, dvs. deltakere som får opplæring etter opplæringsloven 
kappitel 4A. I vurderingen hvorvidt voksnes rettigheter ivaretas på områdene læringsresultater, frafall 
og læringsmiljø, må skoleeieren derfor benytte andre kilder for datainnhenting.

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes 
ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for 
dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her 
sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, innholder ikke data om spesialundervisning, og 
skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for datainnhenting.

Skoleeier står ellers fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten.
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Det generelle systemkravet

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd.Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor 
videre enn det tilstandsrapporten dekker.

Personvern

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for 
lokale indikatorer. Det minnes om at disse opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens 
og/eller personopplysningslovens bestemmelser.

Merk: Denne versjonen av tilsynsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk.
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1. Sammendrag
Elever og undervisningspersonale

Kommunen har 126 elever. Elevtallet har vært synkende. Faren framover er at et synkende elevtall 

kan medføre at full klassedeling vil bli vanskelig å opprettholde.

Lærertettheten er forholdsvis høy ettersom skolen har full klassedeling og stadig færre elever i 

klassene.

Lærernes kompetanse er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring når en ser bort fra 

elevenes bakgrunn.

Noen av lærerne på u-trinnet som underviser i basisfagene norsk, engelsk og matematikk mangler 

tilstrekkelig fordypning. Kravet idag er grunnfag , dvs 60 studiepoeng for de som skal undervise i 

disse fagene på ungdomstrinnet.

Forøvrig har alle lærerne med fast eller midlertidig tilsetting godkjent utdanning.

Læringsmiljø

Det ser ut til at elevene både på 7. og 10.trinn trives rimelig bra med sine lærere.

Selv om Elvetun skole har hatt fokus på forebygging og handtering av mobbing, viser 

Elevundersøkelsen og Zeroundersøkelsen at elever har opplevd å bli mobbet. Elever melder også om 

at de mobber andre. Mobbing er noe skolen må fortsette å jobbe med i det daglige.

Resultatene på faglig veiledning, mestring og faglig utfordring viser at Elvetun plasserer seg på snittet 

sml. med andre.

Det vil hele tiden være utfordringer i forhold til enkeltelever som går på motivasjon og mestring.

Resultater

Nasjonale prøver 5.trinn viser framgang fra forrige år.  Målet er å øke andelen elever på høyeste 

mestringsnivå.

Nasjonale prøver på 8.trinn viser stor framgang fra forrige år. Årets 8.klassinger på 

Elvetun presterer jevnere enn tidligere, og de presterer bedre.

Forrige års avgangselever gjør et hopp i registrerte grunnskolepoeng. De havner på over 40 poeng 

noe som er jevnt med og litt i overkant av resultatene hos de vi sammenligner med på de ulike 

indikatorene.

Andelen av elever i grunnskolen i Dyrøy som får spesialundervisning var i 2010 på 7,1 %. Det er lavt 

i forhold til øvrige kommuner i Midt-Troms. En mulig forklaring kan være at det er lettere å se den

enkelte elev og gi tilpasset opplæring på en skole med få elever i klassen.

Gjennomføring

Alle elevene som gikk ut av Elvetun skole våren 2009 var i videregående utdanning høsten etter.
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2. Hovedområder og indikatorer

2.1. Elever og undervisningspersonale

Om Elever og undervisningspersonale

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten:

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet)

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn)

2.1.1. Lærertetthet

Lærertetthet 1.-7. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.

Lærertetthet 8.-10. trinn

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle trinn | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Diagrammet viser størrelsen på elevgruppa. På barnetrinnet har Dyrøy større gruppe enn kommunegr. 
6, men mindre enn snittet for fylket og nasjonen.
På u-trinnet er bildet ganske likt det vi ser på barnetrinnet.

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk

Antall elever

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring.

Sum årsverk for undervisningspersonale

Indikatoren viser totalsummen for årsverk for undervisningspersonalet. I denne indikatoren inngår 

følgende delskåre:

 Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn

 Andel årsverk for undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn.

Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Alle trinn | Begge kjønn | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall 2004-

05

2005-

06

2006-

07

2007-

08

2008-

09

2009-

10

2010-

11

Talet på elevar 168 173 175 162 151 142 127

Sum beregnede årsverk for 

undervisningspersonale

19 17 18 17 16 17 16

Dyrøy kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk

Vurdering

Elevtallet gikk drastisk ned fra 142 til 127 fra skoleåret 09/10 til skoleåret 10/11. Vi hadde 21 
avgangselever i 2010 og startet med 12 nye førsteklassinger høsten 2010. Dessuten opplevde vi at et 
par familier med unger i skolealder flytta fra kommunen.
Årsverk undervisningspersonale viser en reduksjon på ei stilling.
Så lenge full klassedeling opprettholdes, vil personalårsverkene også i hovedtrekk opprettholdes.

2.2. Læringsmiljø

Om Læringsmiljø

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal.
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I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske:

 trivsel

 mobbing på skolen

 faglig veiledning

 mestring

 faglig utfordring

2.2.1. Trivsel med lærerne

Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at 

lærerne er hyggelige.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Ett av hovedmålene i årsplanen for Elvetun skole er å skape trivsel/arbeide for et godt 
læringsmiljø. Med forankring i handlingsplanen mot mobbing skal skolen arbeide for å forebygge og 
redusere mobbing. God trivsel skal bidra til å fremme læring og faglig utvikling hos eleven.

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Trivselen har økt både hos 7.klassinger og 10.klassinger sml. med kullene året før.
7.klassingene trives like godt som 7.klassingene i kommunegruppe 6 og like under fylkessnitt og 
nasjonalt snitt.

10.klassingene viser også økt trivsel sammenligna med forrige årskull. Her scorer Elvetun sine 
10.klassinger bedre enn både kommunegruppe 6, fylket og nasjonalt nivå.

2.2.2. Mobbing på skolen

Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.

Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing.

Lokale mål

Overordna mål i skolens handlingsplan mot mobbing er at alle elever skal oppleve et trygt og godt 
arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen.

Side 163



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

10

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Andelen elever som i Elevundersøkelsen svarer at de har blitt mobba har gått ned både på 7. og 
10.trinn; den største nedgangen ser vi på 10.trinn.
Når vi sammenligner oss med kommunegruppe 6, fylkes- og nasjonalt mål, ligger Elvetun høyere både 
blant 7. og 10. klassingene.
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I tillegg til Elevundersøkelsen gjennomfører skolen årlig en egen spørreundersøkelse som omhandler 
mobbing, den såkalte
Zeroundersøkelsen.
Vi ser av den at tallene varierer fra år til år og fra klasse til klasse.

Ved å trekke ut to utsagn og sammenligne resultat i løpet av tre år ser vi følgende variasjon i 
elevsvarene for skolens
3. -10.trinn:

2008 2009 2010

Hvor ofte har du dette halvåret mobbet andre 

elever på skolen hver uke eller oftere?
11,2 % 3,6 % 5,5 %

Hvor ofte har du dette halvåret blitt mobbet av 

andre elever hver uke eller oftere?
18,8 % 6,3 % 13,1 %

Pr.definisjon er mobbing ondsinnet handling (erting, plaging, utestenging......) som pågår over tid og 

der styrkeforholdet mellom partene er ujevnt.

Når elever utsettes for ondsinna handlinger fra andre, vil det være ei subjektiv oppfatning om dette er 

å regne som mobbing. Det er den enkelte elevs opplevelse som skal taes på alvor og følges opp.

2.2.3. Faglig veiledning

Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor 

stor grad de får vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

På 7.trinn viser tallene fra Elevundersøkelsen at elevene på Elvetun rapporterer om minst like god 
faglig veiledning som skolene i kommunegruppe 6 og snittet på fylkes- og nasjonalt nivå. Her er den 
positve utviklingen tydelig.

Elevsvarene på 10.trinn viser en liten framgang og harmonerer med sammenligningstall fra 
kommunegruppe 6, fylket og landet.
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2.2.4. Mestring

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Mestring er en ny indikator i tilstandsrapporten.

Det finnes ikke sammenlignbare data på 7.trinn.

På 10.trinn ser vi at elevene på Elvetun rapporterer litt høyere enn kommunegruppe 6, fylkes- og 

landssnittet.

Side 167



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

14

2.2.5. Faglig utfordring

Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.

Skala: 1-5. Høy verdi betyr posistivt resultat.

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet med kommuner i Troms fylke | Fordelt 
på periode
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

På denne indikatoren framkommer ikke tallene fra 10.trinn.
Har derfor tatt med to diagram for 7.trinn, det ene for kommunegruppe 6, fylket og landssnittet.
Det andre diagrammet viser resultat fra andre kommuner i Troms. De fleste kommunene har en score 
på 3,4 -3,5.
7.klasse på Elvetun ligger på 3,6 sammen med 7.klassingene i Bardu og Lyngen.
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2.3. Resultater

Om Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter 

som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske:

 nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk

 grunnskolepoeng

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten:

 nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn

Hva påvirker læringsresultatene?

De viktigste faktorene som påvirker elevenes læringsresultater går fram av Utdanningsspeilet 2009 

(utgis årlig av Utdanningsdirektoratet og er en analyse av tall fra grunnopplæringen i Norge):

1. Elevenes familiebakgrunn

Undersøkelser viser at familiebakgrunnen (særlig foreldrenes utdanningsnivå) er den viktigste kjente 

faktor for å forklare skoleprestasjoner, og kan forklare omtrent en tredjedel av forskjellene i 

karakterer mellom enkeltelever.

2. Lærernes kompetanse

Skolen hovedressurs er faglig og pedagogisk dyktige lærere. I tillegg til den rent faglige innsikten til 

læreren er tre typer kompetanse viktig:

a) didaktisk kompetanse: høyt faglig nivå kombinert med evne til å formidle faget

b) regelledelseskompetanse: tydelig ledelse av undervisningsarbeidet og evne til å gi elevene 

ansvaret for å opprettholde

og utforme regler

c) relasjonskompetanse: elevaktivering, elevmotivering og wevne til å ta hensyn til ulike forutstninger 

hos elevene

3. Læringsmiljøet

Det er påvist en tydelig sammenheng mellom elevenes læringsmiljø målt i Elevundersøkelsen og 

elevenes læringsresultat. Høy motivasjon og arbeidsinnsats, trivsel med medelever, fravær av 

mobbing, ro i klassen og et godt fysisk arbeidsmiljø gjør at elevene presterer bedre. På skoler hvor 

det er struktur på undervisningen, ro og lite atferdsproblemer har elevene bedre læringsutbytte.

Også faktorer som hvilken skole elevene går på, skolens ressurser (økonomi), skolenes arbeid med 

kvalitetsutvikling spiller inn, men forklarer i mindre grad enn familiebakgrunn og lærernes 

kompetanse variasjonen i elevenes resultater.

Stortingmelding nr. 31 Kvalitet i skolen peker i kap. 3, Hva fremmer elevenes læring? på følgende 

forhold:
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"Lærernes kompetanse og samhandling med elevene er den viktigste faktoren i skolen som har 

betydning for elevenes opplæring. Også andre faktorer som

- lærernes mulighet for videre kompetanseutvikling og samarbeid i et profesjonsfellesskap

- skoleledelse

- skoleeiers oppfølging av skolene og

- nasjonale myndigheters styring

har betydning for elevenes læring. I tillegg har barnehagene en viktig rolle i å legge et godt grunnlag 

for læring i skolen".

Tidlig innsats er også en faktor som fremmer elevenes læring.

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn

Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.

Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Side 171



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

18

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering         

På denne indikatoren presenteres to diagrammer. Det første viser utviklinga over fire år på Elvetun.

Det andre diagrammet sammenligner Dyrøy med kommunegruppe 6, fylket og landet.

Leseresultatet i årets 5.klasse viser en tydelig positiv tendens sml. med fjorårets resultat.

Vel 64 % av elevene plasserer seg på M 2 og M3.

Når vi sml.  med andre, er det fortsatt for mange som plasserer seg på M1. Det er større samsvar 

med andre på M2.  

På M3 har Elvetun like mange elever som kommunegruppe 6, men færre enn fylkes- og 

landssnittet.    

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene 

for den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:

1. finne informasjon

2. forstå og tolke

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Også for 8.trinn presenteres to diagrammer; det første sml. resultater på Elvetun skole.
Det andre sml. Dyrøyelevene med kommunegruppe 6, fylket og landet.

Leseresultatene fra årets 8.klasse fordeler seg på M3, M4 og M5. Det er ingen elever som plasserer 
seg på de to svakeste mestringsnivåene. Dette er det beste leseresultatet Dyrøy har hatt på 8.trinn 
etter at nasjonale prøver ble innført!!

Når vi sml. med andre, ser vi at Dyrøys 8.klassinger ligger over alle vi sml. dem med på M3 og M4 og 
jevnt med de andre på M5. 

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i 

LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall

 måling

 statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

 kan løse en gitt utfordring

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene er rimelige

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.
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Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Diagrammet viser Elvetun sine resultater fra de fire årene nasjonale prøver har vært gjennomført.
Det er færre som plasserer seg på laveste mestringsnivå sml. med i fjor.
Det er over dobbelt så mange av årets 5.klassinger som oppnår M2 sml. med ifjor, og så er det færre 
på M3 i år enn i fjor.

Utfordringen er å få færre på M1 og flere på M3.

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:

 tall

 måling

 statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de:

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner

 kan vurdere om svarene de får er rimelige

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Resultatet fra årets 8.trinn har en helt annen profil enn tidligere 8.klasser.
90 % av elevene ender på M3 og M4, mens 10 % plasserer seg på M1 og ingen på M5.
To av elevene på M4 var kun ett poeng fra M5.
Alt i alt et meget godt resultat!

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 
Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer.
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Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Resultatet fra årets 5.klasse viser at det er like mange elever som oppnår M1 som M2.
Andelen elever på høyeste mestringsnivå er ca. like stor som for to år siden, 14-15 %.
Det var nemlig ingen fra fjorårets 5.klasse som oppnådde M3 i engelsk.

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i 
læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. 
Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:

 finne informasjon

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer.
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Dyrøy kommune skoleeier | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2010-11 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Vurdering

Første diagram viser utviklinga på Elvetun skole når det gjelder kompetanse i engelsk på 8.trinn.

Årets 8.klasse fordeler seg på mestringsnivå 3 og 4 med hhv. 33,3 og 67,7 %.

Digrammet viser tydelig det atypiske med årets 8.klasse.

I det andre diagrammet ser vi Dyrøys resultater sml. med kommunegruppe 6, fylket og landet.

8.trinn på Elvetun ligger litt i underkant av de tre sammenlignbare gruppene på M3, men langt over

de øvrige på M4.

Ingen elever plasserer seg på de to laveste mestringsnivåene og heller ikke på det høyeste.

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget

 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Alle trinn | Begge kjønn | Periode 2009-10 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Diagrammet viser karaktersnittet fra fjorårets 10.klassinger i hovedfagene. Vi ser dessuten lokale tall 
sml. med kommungr. 6, Troms fylke og landet.
I fjor hadde 10.kl skriftlig eksamen i norsk hovedmål og bokmål. Resultatet viser at snittet på 
eksamen i norsk hovedmål var en karakter lavere enn snittet på standpunktkarakterene.

Snittet på standpunktkarakteren i matematikk ligger litt over snittet blant k-gr.6, fylkes- og nasjonalt 
nivå.
Gjennomsnittet på standpunktkarakteren i engelsk ligger også over de gruppene diagrammet sml. 
med.

Flere av fjorårets avgangselever overrasket med å levere tidlig på eksamensdagen i norsk hovedmål.
Det kan være ei forklaring på at eksamensresultatet ble såpass mye lavere enn 
standpunktkarakterene. 

2.3.8. Grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 

karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er 

beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 

10.
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Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Alle trinn | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Vurdering

Karaktergjennomsnittet for forrige års 10.klassinger viser stigning fra foregående kull.

40,4 poeng er jevnt med kommunegr. 6 og i overkant av snittet for fylket og nasjonen.

Fjorårets avgangsklasse var en klasse preget av godt samhold og godt miljø, sentrale forutsetninger

for motivasjon og læring.

2.4. Gjennomføring

Om Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen.
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Dyrøy kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Alle eierformer | Alle trinn | Begge kjønn | Periode 2009 | Grunnskole

Indikator og nøkkeltall Dyrøy kommune 

skoleeier

Kommunegruppe

06

Troms 

fylke

Nasjonalt

Overgang frå grunnskole til 

vidaregåande opplæring (prosent)

100,0 96,5 95,9 96,8

Dyrøy kommune skoleeier, Grunnskole

Vurdering

Tallmaterialet på denne indikatoren er fra 2009.
Samtlige elever var registrert i videregående opplæring høsten etter at de avslutta grunnskolen.
Året før var tilsvarende tall 94,7 %.

Tallene viser ikke elever som eventuelt slutter i løpet av året.
Å gjennomføre videregående opplæring har stor betydning for senere tilknytning til arbeidsmarkedet.
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3. System for oppfølging (internkontroll)

Etter opplæringsloven § 13-10 er kommunen pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om 
kravene i opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt. Som en del av oppfølgingsansvaret skal 
det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa knyttet til læringsresultat, frafall 
og læringsmiljø. Den årlige tilstandsrapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunstyret.

Pr.idag har ikke Dyrøy kommune et helhetlig system i henhold til § 13-10. Dyrøy har bare en skole, 
men grunnskoleelevene i Dyrøy har de samme rettigheter som elever i større kommuner.
På skolenivå har Elvetun i sitt årshjul lagt inn oppfølgingsmøter der ledelse og lærer vurderer resultat 
av nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Dette for å kunne gi mer tilpasset opplæring for den 
enkelte elev.

Skolen har gjennomført ståstedsanalysen blant lærerne for å kunne få et bilde av den opplæringa som 
skolen gir.
Ståstedsanalysen omhandler fire hovedbolker:
* faglig og sosial læring
* lære å lære og motivasjon
* tilpasset opplæring og vurdering
* miljø

Ståstedsanalysen er et internt analyseredskap for å kunne drive skoleutvikling i henhold til de ulike 
delene i opplæringa.
Elvetun skole er godt i gang med å utvikle gode vurderingsrutiner for elevene på 1. -10.trinn.

Side 183



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

30

4. Konklusjon

Tilstandsrapporten for grunnskolen i en liten kommune som Dyrøy vil naturlig skille seg ut fra en 

rapport som viser situasjonen i en kommune med flere skoler.

I Dyrøy bygger rapporten på begrenset/spedere antall data og data under 

publikasjonsgrensen. Elevgrunnlaget varierer fra grupper på 9-10 til 19 elever.

En vil oppleve variasjoner fra år til år.

Tilstandsrapporten bygger sine diagram på det som kan måles i tester og undersøkelser. Barns 

utvikling rommer så mye mer enn det som kan leses av poengscore.

Kultursamlingene er blitt et varemerke for Elvetun skole.

Elevers kompetanse i å stå på en scene og framføre noe for andre vil aldri få plass i en 

tilstandsrapport. Slike ferdigheter vil være vanskelig å måle, men likefullt viktige milepæler i elevers 

utvikling.

Elvetun skole har i løpet av mange år utviklet en lest for miljø- og kulturarbeid der elever fra alle 

klassene på barnetrinnet bidrar med ulike innslag fra scenen. Alle elevene i klassen involveres. Dette 

arbeidet er viktig for enkeltungers selvbildeutvikling likefullt som det er gull verdt som et ledd i det 

kollektive klassemiljøarbeidet. Elevene gleder seg og viser stolthet ved å stå på scenen i kultursalen 

og formidle seg til resten av elevene på skolen i tillegg til foreldre, besteforeldre m.fl.

Skolen skal bidra til å utvikle hele mennesker. Motivasjon og mestring henger tett sammen. 

Systematisk arbeid med tilpasset opplæring, utvikling av et godt læringsmiljø der læreren er en 

tydelig klasseleder vil være sentrale arbeidsområder for Elvetun skole framover. Tydelige læringsmål 

og god vurderingspraksis vil også være viktige bidrag til å fremme elevenes læring.
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: 614

Saksmappe: 2011/94

Saksbehandler: Øystein Rørslett

Dato: 26.05.2011

Saksframlegg

Elvetun skole - ombygging/rehabilitering - gjennomføring, byggekommite, mv

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Formannskapet 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Saksopplysninger

I budsjettet for 2011 er det bevilget 8,0 mill kr til ombygging og renovering/rehabilitering av 
Elvetun skole. Oppgradering av skolen var også behandlet i kommunestyret sak 9/10.

Administrasjonen har nå gjennomført prosjektering og anbudskonkurranse, og saken legges nå 
fram for politisk behandling av endelig gjennomføringsvedtak, budsjettregulering og anmodning 
om at byggekomiteen gis i oppdrag å følge opp prosjektet. 

Administrasjonens vurdering

Detaljprosjekteringen og innkomne anbud viser at prosjektet blir dyrere enn tidligere anslag har 
vist, men kommunestyret har muligheter til å justere prosjektet noe for å redusere behovet for 
tilleggsbevilgning til prosjektet. 

Oversikt over innkomne anbud, samt noen betraktninger om reduksjoner/alternativer er 
utarbeidet av leder for teknisk enhet.:

PROSJEKT REHABILITERING ELVETUN SKOLE

Administrasjonen har gjennomført anbudskonkurranse for utførelse av oppussing/rehabilitering 
av Elvetun skole.

Følgende anbud er levert innen tidsfristens utløp
Tilbyder Anbudssum ekskl. mva Anbudssum inkl. mva
Hamco Entreprenør AS 10 644 820,00 13 306 026,00
Nor-Team AS 10 647 647,80 13 309 559,75
O. A. Ovesen AS 11 942 147,00 14 927 683,75
Ni Entreprenør AS 12 231 288,80 15 289 111,00

Anbudene er kontrollregnet og så langt synes ovenstående anbudssummer å være korrekt.

Administrasjonen vil i nærmeste framtid gjennomføre kontraktsforhandlinger med laveste 
anbyder.
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Anbyder vil bli opplyst om at kontraktinngåelse vil avhenge av positivt politisk vedtak.

Gjennom kontraktsforhandlingene vil anbudsgrunnlaget bli gjennomgått på nytt med den 
aktuelle entreprenøren og evt. ytterligere avklaringer vedr. anbudet blir gjort.   Dette kan 
medføre justeringer av den endelige anbudssummen.

Kostnadene i prosjektet dersom dette utføres som prosjektert (ekskl. mva.):

Anbud som vurderes antatt (laveste) kr. 10 644 820,00
Heisinnretning: 
Gjelder leveranse utenom bygningsmessige tiltak, dvs. selve heisinnretningen
Pris innhentes direkte fra heisleverandør og anslås til maksimalt                    ca. kr.       300 000,00 

Uforutsatt:  
Rehabiliteringsprosjekter innehar en langt større usikkerhet enn nybygg.
Det er for dette prosjektet anslått 5% påslag for uspesifiserte og uforutsatte
kostnader.  Det understrekes at påslaget kan være for lavt estimert. kr.       540 000,00

Konsulentbistand og byggeledelse (anslått byggetid 10 mnd) kr.       550 000,00

Kr.  12 034 820,00

Alternativt kan prosjektet reduseres i omfang og kostnader ved ta ut deler av arbeidene

Alt. 1
2. etg. bygges som enkel korridor i stedet for heldekkende takoverbygg for å skaffe adkomst for 
rullestolbruker mellom u-skolen og barneskolen. Takkonstruksjon nybygges i aktuell sone. HC 
toalett, vaskesentral, personalrom/garderobe for renholdere og gangareal utgår i helhet. 
Løsningen gir ingen arealer for evt. fremtidig innredning.
Alternativet gir mulig anslått prisreduksjon på ca. 1 400 000,-

Alt. 2
Samme som 1, men HC-toaletter , vaskesentral, personalrom/garderobe for renholdere og 
gangareale bygges i tillegg til korridoren. 
Prisreduksjon ca. kr. 500 000,-

Alt 3.
Bibliotek og skolekjøkkenet flyttes ikke, men lokalene pusses opp og ny fastinnredninger (benker, 
bord og skap) leveres (ingen hvitevarer inngår i anbudet). Vinduer i skolekjøkkenet inngår i 
anbudet.  
Prisreduksjon ca. kr. 500 000,-

Oppussing/rehabilitering av Elvetun kan gjennomføres som ett eller flere av overfor beskrevne 
alternativer, eller en kombinasjon av disse.  Dersom ikke opprinnelig alternativ velges må det 
påregnes en del omprosjektering som ikke er kostnadsberegnet.

Gjennomføring

Rådmannen legger til grunn at ombygging og renovering av Elvetun skole skal gjennomføres i 
samsvar med tidligere vedtak. Rådmannens vurdering av de skisserte alternativer er:

Alternativ 1 med uttrekk av inntegnet areal i 2. etasje for bl a HC-toalett, utstyrsrom/garderobe 
og oppholdsrom for renholdere, utgjør en betydelig forringelse.
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Alternativ 2 gir en god løsning for å imøtekomme dagens behov, samtidig som muligheter for 
senere utvidelse av 2. etasje beholdes (hvis behovet skulle oppstå).

Alternativ 3 setter strek over en omdisponering som lenge har vært ønsket, i hovedsak for at 
skolekjøkkenet skal kunne fungere bedre i forbindelse med arrangement i hallen.

Ut fra en samlet vurdering går rådmannen inn for alternativ 2, det vil si at det i 2. etasje av 
skolens mellomfløy bygges bl a rom for HC-toalett, utstyrsrom/garderobe og oppholdsrom for 
renholdere, samt en enkel korridor mellom barneskolen og ungdomsskolen. 
Omdisponering/flytting mellom bibliotek og skolekjøkken forslås gjennomført.

Prosjektsummen kan på dette grunnlag reduseres med kr 500 000, til avrundet kr 11 600 000, 
noe som innebærer et behov for tilleggsbevilgning på kr 3 600 000.

Parallelt med den politiske behandlingen i formannskap og kommunestyre, gjennomføres 
kontraktsforhandlinger for å fastsette kontraktssum med den skisserte endring i prosjektet.

Finansiering

Det er på det rene at planlagte omsorgsboliger vil bli forsinket og ikke gjennomført i 2011. 
Prosjektet foreslås tilbakeført i 2011 og utsatt/ budsjettert på nytt i 2012. Rådmannen forutsetter 
imidlertid at planleggingen av omsorgsboliger fortsetter. Budsjettert låneopptak til 
omsorgsboliger foreslås omdisponert til finansiering av tilleggsbevilgning til Elvetun skole.

Plan og byggekomite

På bakgrunn av dette prosjektets størrelse og kompleksitet foreslås at kommunens faste plan- og 
byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av prosjektet. 

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.05.2011 

Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak i Formannskapet - 30.05.2011

1. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak 
innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr.

2. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt 
kostnadsramme til Elvetun skole.

3. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for 2011.
4. Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av 

prosjektet i henhold til eget reglement.

Rådmannens forslag til vedtak:

5. Ombygging/rehabilitering av Elvetun skole gjennomføres i henhold til tidligere vedtak 
innenfor en justert kostnadsramme på 11,6 mill kr.

6. Budsjettert låneopptak til omsorgsboliger omdisponeres til finansieringen av økt 
kostnadsramme til Elvetun skole.

7. Budsjettet justeres ved samlet regulering av investeringsbudsjettet for 2011.
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8. Kommunens faste plan og byggekomite gis i oppdrag å følge opp gjennomføringen av 
prosjektet i henhold til eget reglement.

Ordførers innstilling:

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: H12

Saksmappe: 2010/132

Saksbehandler: Øystein Rørslett

Dato: 26.04.2011

Saksframlegg

Organisering og bemanning Pleie- og omsorgsenheten

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Saksopplysninger

I kommentarene til kommunebudsjettet for 2011 var det skissert målsetning om evaluering og 
eventuelt utarbeidelse av en ny organisasjonsplan for rammeområde 3. Samtidig skulle det 
arbeides med videreutvikling av tosidig samarbeid innen helse, rehabilitering, mv med Sørreisa.

Bakgrunnen for ønsket om å gjennomføre disse prosessene var bl a tilpasning til kravene i 
samhandlingsreformen, spørsmål om rammeområde 3 kan organiseres mer rasjonelt, samt de 
utfordringer vi har hatt innen pleie- og omsorgsenheten.

Administrasjonens vurdering

Samhandlingsreformen skal iverksettes fra 1.1.2012, men konkretisering av kommunenes 
oppgaver er forsinket, og det har vært vanskelig å sette i gang med organisering av de 
kommunale utfordringene. Forslag til ny helse- og omsorgslov og en ny folkehelselov ble lagt 
fram i april 2011 for behandling i Stortinget, og det er bebudet flere nye forskrifter som vil bli 
sendt ut på høring etter stortingsbehandling av nevnte lover. 

Det ligger an til en uvanlig travel høst 2011 med planlegging/implementering av tiltak i hht 
samhandlingsreformen. I brev fra Fylkesmannen av 13.5.2011 Økonomiinfo 1/2011 (refsak til 
formannskapet 30.5.) inngår en sammenfattet redegjørelse for kommunenes oppgaver og 
økonomisk ansvar etter 1.1.2012, bl a ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, 
medfinansieringsansvar for medisinsk behandling i sykehus, mv. Regjeringen oppfordrer 
samtidig kommunene til å utvikle tjenester innen forebygging og rehabilitering.

Bemanningen i pleie- og omsorgsenheten har som kjent vært styrket midlertidig med en fagleder 
siden august 2010, etter vedtak i kommunestyret 19.4.2010, sak 11/10. For 2011 er stillingen 
budsjettert fram til 30.6.2011.

Rådmannen har sammen med enhetsledelsen og de ansattes organisasjoner innen pleie og 
omsorg, evaluert utviklingen i driftsenheten siste året. Vår felles konklusjon er svært positiv: Vi 
er i ferd med å komme a jour med styringssystemer og dokumentasjon og vi mener å ha fått
bedre kontroll med ressursbruken. Samtidig er det vår vurdering at både tjenestetilbud og 
arbeidsmiljø har utviklet seg positivt siste året.
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På dette grunnlaget alene mener rådmannen at dette midlertidige tiltaket bør gjøres 
permanent, en konklusjon som forsterkes av forestående utfordringer i tilknytning til 
samhandlingsreformen. Spørsmål om å opprette fast stilling kan imidlertid utsettes og 
vurderes i forbindelse med budsjettet for 2012. Da vil vi formodentlig ha bedre oversikt 
over økonomien i 2012 og senere. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.  

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011

1. Midlertidig styrking av bemanningen innen pleie- og omsorg med en stilling som 
fagleder opprettholdes fram til 31.12.2011.

2. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.

For andre halvår 2011 foreslås stillingen opprettholdt som et midlertidig tiltak.

Rådmannens forslag til vedtak:

3. Midlertidig styrking av bemanningen innen pleie- og omsorg med en stilling som 
fagleder opprettholdes fram til 31.12.2011.

4. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.

Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: 414

Saksmappe: 2011/155

Saksbehandler: Øystein Rørslett      

Dato: 18.05.2011

Saksframlegg

Endring organisering av folkehelsekoordinatoren - evt. utvidelse med 50% 
kommunal fysioterapeutstilling

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 30.05.2011
Kommunestyret 21.06.2010

Vedlegg
1 fysioterapeut i dyrøy...

Saksopplysninger

Dyrøy kommune etablerte 50% stilling som folkehelsekoordinator i hht vedtak i kommunestyret 
sak 34/09, forutsatt oppnådd status som “folkehelsekommune” og tilskudd fra fylkeskommunen.
Kommunestyret forutsatte en prøveperiode på to år. Stillingen ble lagt inn i budsjettet for 2010, 
finansiert med tilskudd fra Troms fylkeskommune kr 100 000 og resten v/kommunale midler 
inkludert økt rammetilskudd fra og med 2010 til helseforebyggende arbeid i kommunene. 
Stillingen ble midlertidig organisert/plassert i enhet for kultur.

Etter utlysning ble det foretatt ansettelse i stillingen for to år fra 1.4.2010, med mulighet for 
omgjøring til fast stilling etter to år i samsvar med utlysningen. Etter en periode med vikar, tiltrer 
utdannet fysioterapeut i stillingen fra 1.8.2011.

Administrasjonens vurdering

Organisatorisk plassering av stillingen

Spørsmål om organisering av folkehelsearbeidet var drøftet under kommunestyrets behandling. 
Det var reist spørsmål om hva som ville være “rett” organisering. Rådmannen gikk av 
forskjellige grunner inn for plassering av stillingen i kulturenheten, i hvert fall midlertidig, noe 
kommunestyret sluttet seg til. 

I dag foreligger flere argumenter for å flytte stillingen til rammeområde 3, og stillingen foreslås 
derfor organisert i helseenheten fra 1.8.2011. Hovedargumentet er at folkehelsearbeidet har og 
vil stadig få mer relasjon til arbeidet med helse, habilitering og rehabilitering, bl a kommer det 
en ny lov om folkehelse i forbindelse med samhandlingsreformen. Den nye loven har som 
hovedhensikt å få til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse “i alt vi gjør”, og rådmannen 
mener det er viktig at folkehelsekoordinatoren som pådriver i dette arbeidet, har et helsefaglig 
utgangspunkt.
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Utvidelse med fysioterapi

Helseforebyggende arbeid og rehabilitering er poengtert som et nøkkelelement i 
samhandlingsreformen, selv om hovedfokuset i debatten har dreid seg om arbeids- og 
ansvarsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Fra helse- og pleiefaglig hold i 
kommunen har det lenge vært pekt på at det er behov for kommunal fysioterapitjeneste, ikke 
bare som et ledd i å møte samhandlingsreformen, men generelt for å imøtekomme flere pålegg 
om kommunale tjenestetilbud. Rådmannen har bedt helsesøster og pleie- og omsorg om 
begrunne dette behovet, jfr vedlagte notat.

Rådmannen hadde trodd (og håpet), på bakgrunn av lovnader i opprinnelig Stortingsmelding om 
samhandlingsreformen, at kommunene skulle få økte bevilgninger til forebyggende arbeid og 
rehabilitering. Da det ikke synes å kunne forventes, finner rådmannen ikke grunnlag for å gå inn 
for nye faste stillinger, i hvert fall ikke uten at det skjer under økonomiplan-/budsjettarbeidet.

I og med at vi faktisk vil ha ledig 50% fysioterapikompetanse “på huset” fra 1.8.2011, har vi 
muligheten til å prøve ut dette for en periode. Rådmannen foreslår derfor en midlertidig utvidelse 
av folkehelsekoordinatorstillingen med 50% fysioterapi fram til 1.4.2012. Innen den tid skal som 
nevnt opprettholdelse av folkehelsekoordinatorfunksjonen tas stilling til, og det naturlige vil 
være å vurdere disse funksjoner i forbindelse med budsjettet for 2012.

Til kommunale fysioterapistillinger kan det søkes om statstilskudd, inntil kr 160 000 pr år (kr 
80 000 for 50% stilling). Søm restfinansiering i en midlertidig fase, foreslås bruk av 
ekstrabevilgningen som ble gitt til pleie- og omsorgstjenester senhøstes 2010 og som ved
regnskapsavslutningen for 2010 er avsatt til disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011 

Svein Jakob Jæger fremmer forslag om at saka utsettes. Utsettelsesforslaget falt, og saken tas 
opp til realitetsbehandling. 

Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011

1. Folkehelsekoordinatorstillingen organiseres på rammeområde 3 fra 1.8.2011.
2. Folkehelsekoordinatorstillingen (50%) utvides med 50% kommunal fysioterapeutstilling 

fra1.8.2011 fram til 01.04.2012.
3. Utvidelsen finansieres med fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter og resten ved 

bruk av midler fra avsatt disposisjonsfond til pleie- og omsorgstjenester.
4. Budsjettet justeres ved samlet budsjettregulering.
5. Videreføring av stilling som folkehelsekoordinator/fysioterapeut vurderes i sammenheng 

med budsjett for 2012.
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Rådmannens forslag til vedtak:

6. Folkehelsekoordinatorstillingen organiseres på 
rammeområde 3 fra 1.8.2011.

7. Folkehelsekoordinatorstillingen (50%) utvides 
med 50% kommunal fysioterapeutstilling 
fra1.8.2011 fram til 01.04.2012.

8. Utvidelsen finansieres med fastlønnstilskudd til 
kommunale fysioterapeuter og resten ved bruk 
av midler fra avsatt disposisjonsfond til pleie-
og omsorgstjenester.

9. Budsjettet justeres ved samlet 
budsjettregulering.

10. Videreføring av stilling som 
folkehelsekoordinator/fysioterapeut vurderes i 
sammenheng med budsjett for 2012.

Ordførers innstilling:

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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Hvorfor kommunalt ansatt Fysioterapeut i Dyrøy?

Fysioterapi

Fysioterapeuten har kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner, og bruker denne 
kunnskapen til å kartlegge pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. 
Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed 
forbedrer sin helse og livskvalitet. Fysioterapeuten jobber også med å fremme helse og 
forebygge helseskader gjennom råd og veiledning. Fysioterapeuten benytter forskjellige 
undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, 
utholdenhet og balanse. Fysioterapi er rettet mot enkeltindivider, grupper eller miljø. Å 
motivere og veilede er en viktig del av arbeidet. Fysioterapeuter skal være en del av et 
tverrfaglig samarbeid. 

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen plasserer helseforebyggende arbeid som en av grunnpilarene i 
satsningen. I dette arbeidet inngår det oppgaver som allerede er lovfestet, som forebyggende 
arbeid inn mot helsestasjonen, barnehage og skole. I tillegg til dette har kommunen en 
lovfestet plikt til å ivareta funksjonene som fremmer habilitering og rehabilitering i 
kommunen. (Med habilitering menes opptrening av funksjoner eller ferdigheter som ikke har 
vært innlært tidligere. Med rehabilitering menes gjenopptrening av funksjoner eller 
ferdigheter som personen har hatt). Tverrfaglig samarbeid er et godt utgangspunkt for tiltak 
og fysioterapeuten kan bidra med sin kompetanse om fysisk aktivitet.

Barn og unge

Grunnbemanning i det forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge 0-20 
år skal være helsesøstertjeneste, legetjeneste, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste 
(Helsedepartementet 2003).

Lov om kommunehelsetjeneste § 1-3 sier at kommunen må sørge for at oppgave pålagt i lov 
og forskrift kan gjennomføres. Forskriften påpeker at det skal være en hensiktsmessig 
arbeidsdeling mellom personell knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Per i dag har ikke kommunen tilbud om fysioterapi av forebyggende karakter i forhold til 
fysioterapi for innbyggere i aldersgruppen 0-20 år. Det vil si at spedbarn ikke får den 
fysioterapiundersøkelse de har krav på gjennom helsestasjonen. Eksempelvis er en 
fysioterapeuten er en naturlig og nødvendig samarbeidspart når barna er på 4 måneders og 4 
års kontroll på helsestasjonen. Helsesøstertjenesten er uten kompetanse innenfor fysioterapi. 
En fysioterapeut har også en svært viktig forebyggende rolle ved å observere barn i ”fri lek” i 
barnehagen. Her vil det kunne avdekkes avvik i tidlig alder, der tidlig intervensjon vil kunne 
redusere omfanget. En fysioterapeut med sin kompetanse vil være verdifull for 
veiledning/trening/stimulering i barnehage, helsestasjon og skolehelsetjenesten ved behov. De 
barn som har spesielle treningsbehov og går i barnehage/skole, får oftest sin trening der av 
fysioterapeut og/eller personale. Mye trening kan legges inn i leken sammen med alle 

Side 194



barn/unge. En fysioterapeut skal inngå i skolehelsetjenesten, og bidra med sin kompetanse, 
eks. delta i planlegging, motivere lærere til å arbeide med bevegelsesglede, delta i 
undervisning, råd/veiledning til lærere og elever, bidra i habilitering av elever med 
funksjonshemminger, med mer. 

Kommunale arbeidsplasser

Innenfor de kommunale arbeidsplassene som administrasjon, legekontor, barnehage, skole, 
teknisk, kultur og pleie og omsorg kan de fysiske faktorene noen ganger være av en slik 
karakter at enkle grep kan forebygge slitasjeskader. Ved å forebygge slike skader vil 
kommunen eliminere disse faktorene i sin sykefraværsstatistikk. I dag er det verneombudene 
som ivaretar denne funksjonen, verneombudene er valgt av kolleger og innehar nødvendigvis 
ikke den kompetanse som kan være påkrevet for å ivareta disse utfordringene. 
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Eldreomsorgen

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3 pålegger kommunene å ha fysioterapeuter i sin 
helsetjeneste i kommunen. Dette kan kommunene organisere ved enten å ha 
kommunalt ansatte fysioterapeuter eller inngå driftsavtale med privatpraktiserende 
fysioterapeuter. De fleste kommuner velger en kombinasjon av disse løsningene. 

I institusjonen har kommunen et utviklingspotensialet i forhold til rehabilitering av personer 
som har skadet seg av forskjellige årsaker. Her kan nevnes diagnoser som hjerneslag, 
lårbeinsbrudd hofteoperasjoner og lårhalsbrudd.

I det daglige har vi nå 4 timer pr. uke i innleid fysioterapitjeneste. Tjenesten rettes direkte mot 
pasienten. Dette betyr at tjenesten er noe perifer, og samarbeid/ veiledning i forhold til 
vurdering, tiltak, oppfølging, evaluering og rapportering/journalføring lider under dette 
forholdet. I tillegg til samarbeid med personale er det også behov for et utstrakt samarbeid 
mot legetjenesten og i noen tilfeller helseforetaket som har/har hatt oppgaver knyttet til 
pasientene.

Tar en i betraktning at flere pasienter kommer inn i institusjonen med det formål å trene opp 
sitt funksjonsnivå, er det av menneskelige og samfunnsøkonomiske hensyn viktig at 
behandlingsforløpet er mest mulig effektivt og dermed kortvarig. Kvalitetsforskriften, 
helsepersonelloven og pasientrettighetsloven vil være retningsgivende for denne påstanden.

Samhandlingsreformen åpner i tillegg for at kommunen vil stå ansvarlig for utskrivningsklare 
pasienter fra dag 1. Sett fra et pleiefaglig ståsted, kan vi forvente en noe lavere terskel for 
utskrivning av pasienter som har gjennomgått enklere inngrep og behandling. Dette vil i sin 
tur stille enda større krav til behandlingskjeden lokalt. For at dette skal fungere optimalt og i 
henhold til gjeldende lover så vil det være lurt å ha et apparat som er rustet til å utføre disse 
oppgavene. 

Med bakgrunn i denne vurderingen av situasjonen, vil en kommunal Fysioterapeut i 
kombinasjon med folkehelsekoordinator løse flere store oppgaver. Det er god grunn til å anta 
at en 50 % stilling som bare fysioterapeut i kommunal stilling vil fylle sin tid med relaterte 
arbeidsoppgaver. Dette utgjør to og en halv dag i uka som skal fordeles på de aktuelle 
områdene. Vi kan tenke oss at flere oppgaver etter hvert vil flettes inn i 
folkehelsekoordinatorstillingen og at en helhetstenkning i forhold til de to funksjonene vil 
prege arbeidet etter hvert. For å lykkes med forebyggende arbeid må det være tilgang på riktig 
kompetanse i gjennomføringen av tiltakene. Fysisk aktivitet er et av tre områder det satses for 
innen folkehelse. Dyrøy kommune som en Folkehelsekommune er helt avhengig av en 
kommunal fysioterapeut for å kunne lykkes med det helseforebyggende arbeidet, jfr. 
Samhandlingsreformen.

Karl Johan Olsen Lotte Ingvardsen

Fagleder i Pleie og omsorg Helsesøster
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Dyrøy kommune

  Den lærende kommune

Arkiv: 410

Saksmappe: 2011/88

Saksbehandler: Øystein Rørslett

Dato: 30.03.2011

Saksframlegg

Fast stedfortreder for rådmannen

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Administrasjonsutvalget 30.05.2011
Kommunestyret 20.06.2011

Saksopplysninger

I forbindelse med overgang til nåværende administrative organisering, såkalt “flat struktur”, 
opprettet kommunen stilling som ass. rådmann (kommunestyret 16.3.2004). Denne stillingen har 
ikke vært besatt siden mai 2007, da stillingsinnehaveren ble tilsatt som leder for NAV-kontoret i 
Dyrøy (adm.utvalget 22.5.2007). 

Administrasjonens vurdering

Rådmannen går ikke inn for å reetablere funksjonen som ass.rådmann, men foreslår tvert i mot at 
stillingen formelt legges ned. Hvis økonomien tillater etablering av nye administrative stillinger i 
årene som kommer, ser rådmannen andre behov som bør prioriteres.

Rådmannen bør imidlertid ha en fast stedfortreder ved reise- og feriefravær. Etter rådmannens 
vurdering bør denne hentes fra rådmannens ledergruppe som består av enhetslederne for teknisk, 
økonomi og personal/servicetorg. 

Etter drøftinger i ledergruppa og egne vurderinger, foreslår rådmannen at enhetsleder teknisk 
Geir Fjellberg gis tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen.

I følge kommunelovens § 22 er det kommunestyret selv som skal tilsette rådmannen, og det 
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011 

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 30.05.2011

1. Stillingen som ass. rådmann i Dyrøy kommune legges ned.
2. Enhetsleder Geir Fjellberg tilbys tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette stedfortredergodtgjørelse.

vurderes derfor som rett at kommunestyret selv også tilsetter rådmannens stedfortreder.
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Rådmannens forslag til vedtak:

4. Stillingen som ass. rådmann i Dyrøy kommune legges ned.
5. Enhetsleder Geir Fjellberg tilbys tilleggsfunksjon som fast stedfortreder for rådmannen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette stedfortredergodtgjørelse.

Ordførers innstilling:

Som rådmannens forslag.

Rolf Espenes Øystein Rørslett
ordfører rådmann
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